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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
14Η Συνεδρίαση    09-06-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 59/2020 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της µελέτης – τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια απαιτούµενου 
εξοπλισµού λειτουργικότητας για 5 αίθουσες διδασκαλίας δίχρονης προσχολικής αγωγής. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 14ης/2020  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής  Επιτροπής του 
∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 9η του µηνός IOYNIOY  έτους 2020 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  
18:00 µ. µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 4918/05-06-2020 
έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής 
Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της 
διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των δήµων». 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  Πολυχρονάκης Συµεών 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης    
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Σταµέλος Ηλίας (αναπλ.)  
5. Γραφίδου Γεσθηµανή  
6. Παραγιού Άννα  
  
  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     Σ.Φιλοπούλου. 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούµενος το 2ο 
θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αρ. 
πρωτ. 4795/2-6-2020 εισήγηση της προϊσταµένης του Τµήµατος  Λογιστηρίου κ. Σκαροπούλου 
Ευαγγελίας: 
 

  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  25/05/2020 
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∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ       
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Πληρ. Ειρήνη Ταµπάκη 
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ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ – 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

«Προµήθεια απαιτούµενου εξοπλισµού λειτουργικότητας για 5 αίθουσες διδασκαλίας 

δίχρονης προσχολικής αγωγής»  

 

 
Στο πλαίσιο της έναρξης της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης εντάχθηκε 

η παραπάνω προµήθεια στο Π∆Ε 2020, ΣΑΕ 047 (κωδικός Έργου 2020ΣΕ04700023) µε 
προϋπολογισµό 43.400€ (µε ΦΠΑ 24%). 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό και τις πιστώσεις του εθνικού 
σκέλους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα του έργου της 
ΣΑΕ047 µε κωδικό 2020ΣΕ04700023 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», µε φορέα 
χρηµατοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

 

Αφορά στην Προµήθεια καρεκλών, τραπεζιών, βιβλιοθηκών κλπ εξοπλισµού αιθουσών 

νηπίων µε βάση την λίστα εξοπλισµού της ΚΤΥΠ και την ακόλουθη ανάλυση.  

 
(η ακόλουθη Τεχνική Προδιαγραφή είναι από τις πρότυπες Προδιαγραφές της ΚΤΥΠ για την 

δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση) 
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1. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 

Κάθε αίθουσα διδασκαλίας θα περιλαµβάνει και τον κινητό εξοπλισµό της που 
είναι: 
Έξι (6) τραπέζια και εικοσιτέσσερα (24) καρεκλάκια νηπίων, 
∆ύο (2) κλειστά ερµάρια νηπίων, 
Ένα γραφείο του τύπου ½ Π µε µία τροχήλατη συρταριέρα και  
Ένα κάθισµα εργασίας νηπιαγωγού σταθερό. 
 
Η κατασκευή και οι προδιαγραφές των παραπάνω, περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
 
2.1 ΘΡΑΝΙΟ  
(Σχέδια: Ξ-ΘΡΝΓ 1/3, Ξ-ΘΡΝΓ 2/3, Ξ-ΘΡΝΓ 3/3) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 39113300-0 

 

               
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Κάθε σύνολο τραπεζοθρανίου Νηπιαγωγείου αποτελείται από ένα (1) τραπέζι διαστάσεων 
1200/700mm και 550mm ύψος καθώς και τέσσερα (4) µικρά καθίσµατα µε πλάτη, 
διαστάσεων 300/300mm και 300mm ύψος καθίσµατος. Το ύψος της πλάτης θα είναι όσο 
και του τραπεζοθρανίου, δηλαδή 550mm (βλ. επισυναπτόµενα σχέδια). 
Όλες οι ξύλινες φυσικές ή τεχνητές επιφάνειες, άµεσα ή έµµεσα ορατές, θα είναι απόλυτα λείες στην 

αφή των νηπίων και βερνικωµένες ανάλογα µε βερνίκια νερού, τα οποία να µην περιέχουν τοξικές 

ενώσεις, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

Όλες οι ξυλοσυνδέσεις θα είναι µε µόρσα και µορσαρότρυπες ή µε κατάλληλες σε  διάµετρο και 

αριθµό καβίλιες ή µε γκινισιές και γκινισόπηχες, ανάλογα της µελέτης και των λεπτοµερειών της, µε 

κόλλες ψυχροπλάστικές Α΄ ποιότητας. 

Η κόλλα πρέπει να καλύπτει ολόκληρες τις προς συγκόλληση εφαπτόµενες επιφάνειες. 

Όπου προβλέπονται φρεζάτες βίδες, η φρέζα στην αντίστοιχη επιφάνεια, θα έχει την ίδια διάµετρο 

µε εκείνη του κεφαλιού της βίδας, καθώς και το κατάλληλο βάθος, ώστε η τελική επιφάνεια του 

τελευταίου να είναι συνεπίπεδη - πρόσωπο - µε την γύρω επιφάνεια. 

 

2.  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΟ  

Αποτελείται από την ξύλινη βάση του και την πινακίδα εργασίας (καπάκι) που συνδέεται 
µόνιµα πάνω σε αυτήν. 
Ξύλινη βάση 
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Προβλέπεται από ξυλεία φουρνιστής οξιάς Α΄ ποιότητας χωρίς ρόζους και ρωγµές. 
Αποτελείται από τέσσερα «πόδια» διατοµής 45/45mm που συνδέονται µεταξύ τους µε πάνω 
τρέσα διαστάσεων 55/30mm. 
Το άνω άκρο (σόκορο) των ποδιών διαµορφώνεται σε κύλινδρο (περίπου) διαµέτρου 20mm 
και ύψους 10mm, ώστε να εγκαθίσει σε αντίστοιχη τυφλή τρύπα στην κάτω επιφάνεια του 
καπακιού. Στα τοιχώµατα του κυλίνδρου (πείρος) γίνονται µία - δύο χαρακιές για το 
ξεθύµασµα της κόλλας. Το βάθος της τρύπας είναι φυσικά ένα έως δύο mm µεγαλύτερο 
από το ύψος του. 
Στα σόκορα της βάσης των «ποδιών» προβλέπονται ειδικά χωνευτά πλαστικά πέλµατα του 
εµπορίου και κολλητά, ώστε να µετακινείται αθόρυβα το τραπέζι στο δάπεδο. 
Τα τέρµατα (σόκορα) των τρέσων καταλήγουν σε µόρσα που µπαίνουν σφηνωτά κολλητά 
σε αντίστοιχες µορσαρότρυπες των τεσσάρων ποδιών, ενώ κατά µήκος δηµιουργείται 
πατούρα, δεξιά - αριστερά της πλευράς των 65mm (παταδούρα) και προκύπτει «νεύρο» 
ύψους και πλάτους 10mm σε ολόκληρο το µήκος του τρέσου. 
Ανά δύο τα «πόδια» στις µικρές πλευρές  συνδέονται µεταξύ τους µε κάτω τρέσα, 
διαστάσεων όµως 30/55mm και αυτά τα τρέσα καταλήγουν σε µόρσα που µπαίνουν σε 
µορσαρότρυπες των ποδιών. 
Μεταξύ τους τώρα τα κάτω δύο µικρά τρέσα, συνδέονται µε ένα ζευγάρι µακριά τρέσα 
(45/22,5mm) που τα άκρα τους καταλήγουν σε µόρσα που µπαίνουν σε µορσαρότρυπες 
των παραπάνω µικρών τρέσων. 
Για ενίσχυση της ακαµψίας του ζευγαριού αυτών των τρέσων τα συνδέουµε µεταξύ τους µε 
πέντε (5) συνολικά καβίλιες διαµέτρου είκοσι (20)mm. 
Η απόσταση µεταξύ των τρέσων είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει να «χωνεύουν» κάτω από 
το τραπέζι δύο αντικριστά καρεκλάκια. 
Πινακίδα εργασίας (καπάκι) 

Είναι από ινοσανίδα µέσης πυκνότητας (MDF), κλάσης Ε1.  Θα είναι επενδεδυµένη µε HPL πάχους 

περίπου 1mm. Η συγκόλληση του HPL στην ινοσανίδα θα γίνει µε κατάλληλη πίεση και θερµοκρασία 

µε ειδική κόλλα µη τοξική.  

Μετά το κόλληµα του HPL, το περίγραµµα της πινακίδας διαµορφώνεται π.χ. στη «σβούρα» 
µε καµπυλωµένες ακµές, ακτίνα καµπυλότητας R1>10mm και στρογγυλεµένες γωνίες µε 
ακτίνα καµπυλότητας R2=20mm. 
Η επιφάνεια του καπακιού που θα κολληθεί στο ορθογώνιο της βάσης, διαµορφώνεται µε 
τις κατάλληλες αυλακώσεις (γκινισιές) για να χωνέψουν εφαρµοστά και µε κόλλα στα 
«νεύρα» των πάνω τρέσων. Η σύνδεση της πινακίδας µε τα άνω τρέσα µπορεί να γίνει και 
µε γκινισιά - γκινισόπηχυ (γκινισιά βάθους 13mm και γκινισόπηχυ πάχους 4mm τουλάχιστον 
και ύψους 25mm) και κόλλα αρίστης ποιότητας. 
Επί πλέον για την ασφαλή στερέωση της πινακίδας θα χρησιµοποιηθούν τέσσερις (4) 
µεταλλικές γωνίες µε νεύρωση που θα στερεωθούν µε φρεζάτες βίδες στην πινακίδα και 
στις τραβέρσες. 
Στις τέσσερις γωνιές υπάρχουν οι αντίστοιχες τυφλές τρύπες της παραγρ. 2.1.1. για να 
δεχτούν τους «πείρους» των τεσσάρων «ποδιών» µε κόλλα. 
 
3.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Το χρώµα για την επιφάνεια HPL του θρανίου θα είναι λευκό (το Νo 2208 ενδεικτικού τύπου 

χρωµατολογίου της PURICELLI).  

Για τις επιφάνειες HPL της έδρας και πλάτης του καθίσµατος, θα χρησιµοποιηθούν, κατά το δυνατόν 

σε ίσες αναλογίες, οι παρακάτω τέσσερις ενδεικτικές αποχρώσεις χρωµατολογίου της PURICELLI: no 

2007, no 2023 ή no 8533, no 2024 ή no 8526, no 2054. Μετά από έγκριση της υπηρεσίας, µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και η απόχρωση χρωµατολογίου της PURICELLI no 2208 (λευκό) κατά µέγιστο 

στο 1/4 της συνολικής ποσότητας. 
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Οι τελικές επιφάνειες (και όχι µόνο οι άµεσα ορατές) όλων των ξύλινων ή συνθετικών ξύλινων 

επιφανειών, θα είναι απόλυτα λείες και θα βαφούν στο φυσικό χρώµα του ξύλου (µε πιστόλι βαφής 

ή άλλο µέσον επάλειψης) ως ακολούθως: 

α)  Με δύο (2) επιστρώσεις σίλερ δύο συστατικών ή γεµιστικού υποστρώµατος νερού 
ακρυλικό ενός (1) συστατικού, διαφανές, µε αντίστοιχα γυαλοχαρταρίσµατα, µετά από κάθε 
επίστρώση. 
β) Με δύο (2) επιστρώσεις βερνίκι φινιρίσµατος δύο συστατικών ή βερνίκι φινιρίσµατος 
νερού ακρυλικό ενός (1) συστατικού, διαφανές, µε αντίστοιχα γυαλοχαρταρίσµατα πριν 
κάθε επίστρωση. 
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι γυαλιστερές ή σατινέ. 
Μεταξύ κάθε επίστρωσης σίλερ (ή γεµιστικού υποστρώµατος) και βερνικιού φινιρίσµατος, 
θα µεσολαβεί ελαφρό τρίψιµο της επιφάνειας µε το κατάλληλο υλικό π.χ. ντουκόχαρτο ή 
λεπτό ατσαλόµαλλο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν «µπιµπίκια» στις τελικές επιφάνειες ή 
«κρεµάσµατα», τα οποία δεν θα είναι  αποδεκτά. 
∆ιευκρινίζεται ότι οι βαφές αυτές θα γίνουν µετά από επιµελή λείανση των επιφανειών και 
ακµών και ότι η επικάλυψη των επιφανειών µε τα υλικά βαφής θα είναι οµοιόµορφη. 
Όλα τα υλικά βαφής που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να µην περιέχουν τοξικές ενώσεις. 
Ειδικά Χαρακτηριστικά Βαφής 

Αντοχή στο νερό ώστε να µην παρουσιάζει φυσαλίδες, διογκώσεις, γαλακτώσεις και άλλα 
ελαττώµατα αν µετά από 15 ηµέρες από την βαφή ένα ξύλινο κοµµάτι παραµείνει σε 
αποσταγµένο νερό σε 100οC για επτά (7) ώρες. 
Ικανοποιητική αντοχή σε διαλυτικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ΣΧΕ∆ΙΑ 
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2.2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
(Σχέδιο: Ξ-ΚΑΝΓ) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 39113300-0 

                          
 
 
 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ 
Τα καθίσµατα µε πλάτη θα είναι διαστάσεων 300/300mm και 300mm ύψος έδρας. Το 
ύψος της πλάτης θα είναι 550mm (βλ. επισυναπτόµενα σχέδια). 
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Όλες οι ξύλινες φυσικές ή τεχνητές επιφάνειες, άµεσα ή έµµεσα ορατές, θα είναι απόλυτα λείες 

στην αφή των νηπίων και βερνικωµένες ανάλογα µε βερνίκια νερού, τα οποία να µην 

περιέχουν τοξικές ενώσεις, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

Όλες οι ξυλοσυνδέσεις θα είναι µε µόρσα και µορσαρότρυπες ή µε κατάλληλες σε  διάµετρο 

και αριθµό καβίλιες ή µε γκινισιές και γκινισόπηχες, ανάλογα της µελέτης και των λεπτοµερειών 

της, µε κόλλες ψυχροπλάστικές Α΄ ποιότητας. 

Η κόλλα πρέπει να καλύπτει ολόκληρες τις προς συγκόλληση εφαπτόµενες επιφάνειες. 

Όπου προβλέπονται φρεζάτες βίδες, η φρέζα στην αντίστοιχη επιφάνεια, θα έχει την ίδια 

διάµετρο µε εκείνη του κεφαλιού της βίδας, καθώς και το κατάλληλο βάθος, ώστε η τελική 

επιφάνεια του τελευταίου να είναι συνεπίπεδη - πρόσωπο - µε την γύρω επιφάνεια. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Αποτελείται από ένα ξύλινο σκελετό από φουρνιστή οξιά Α΄ ποιότητας, χωρίς ρόζους και 

ρωγµές µε µικρή ξύλινη πλάτη και την επιφάνεια έδρασης (έδρα) από ινοσανίδα µέσης 

πυκνότητας (MDF) πάχους 12mm, επενδεδυµένη µε HPL πάχους περίπου 1mm χρώµατος 

λευκού. 

 Μετά το κόλληµα του HPL το περίγραµµα της έδρας καθίσµατος µορφώνεται π.χ. στη 

«σβούρα», µε καµπυλωµένες ακµές - ακτίνας καµπυλότητας R1=5mm και στρογγυλεµένες 

γωνίες - ακτίνας καµπυλότητας R2=20mm. 

 

Ξύλινος σκελετός και πλάτη 

Αποτελείται από δύο ζευγάρια ποδιών - το εµπρός και το πίσω διατοµής 35/35mm. Το πίσω 

ζευγάρι έχει ύψος 550mm - όσο το ύψος του τραπεζοθρανίου - ενώ το εµπρός (µαζί µε την 

έδρα) έχει ύψος 300mm. Τα δύο ζευγάρια ποδιών, συνδέονται µε τέσσερα (4) πάνω τρέσα και 

άλλα τόσα κάτω. Η σύνδεση τρέσων και ποδιών είναι µε µόρσα και µορσαρότρυπες. Κι εδώ 

όλες οι προσιτές στην αφή ακµές είναι στρογγυλεµένες. Στα σόκορα της βάσης των ποδιών θα 

τοποθετηθούν χωνευτά πλαστικά πέλµατα του εµπορίου κολλητά σφηνωτά. 

Στις τέσσερις γωνιές που σχηµατίζουν τα πάνω τρέσα µε τα πόδια τοποθετούνται 
ξύλινοι τριγωνικοί τάκοι καρφωτοί και κολλητοί, από φουρνιστή οξιά. 
Η πλάτη αποτελείται από ινοσανίδα πάχους 12mm µε επένδυση HPL. Η σύνδεση της 
πλάτης µε το ζευγάρι των πίσω ποδιών, γίνεται µορσαριστή, αλλά µε µικρή κλίση ως 
προς την κατακόρυφο. Τα ορατά σόκορα της πλάτης διαµορφώνονται µε καµπυλότητα 
στη «σβούρα». 
 
Έδρα 

Η έδρα κάθεται κολλητή, πάνω στο πλαίσιο που δηµιουργούν τα πάνω τρέσα µε δύο ζευγάρια 

των ποδιών και αγκυρώνεται µε τέσσερις (4) συνολικά ξύλινες καβίλιες διαµέτρου 12mm, και 

κόλλα κατά µήκος των τρέσων. 

Επιπλέον θα χρησιµοποιηθούν τρεις (3) γωνίες µε νεύρωση που θα στερεωθούν µε φρεζάτες 

βίδες στην πινακίδα και στο µέσα µέρος των τραβερσών του σκελετού. 

 

3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Για τις επιφάνειες HPL της έδρας και πλάτης του καθίσµατος, θα χρησιµοποιηθούν, κατά το 

δυνατόν σε ίσες αναλογίες, οι παρακάτω τέσσερις ενδεικτικές αποχρώσεις χρωµατολογίου της 

PURICELLI: no 2007, no 2023 ή no 8533, no 2024 ή no 8526, no 2054. Μετά από έγκριση της 
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υπηρεσίας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η απόχρωση χρωµατολογίου της PURICELLI no 2208 

(λευκό) κατά µέγιστο στο 1/4 της συνολικής ποσότητας. 

Οι τελικές επιφάνειες (και όχι µόνο οι άµεσα ορατές) όλων των ξύλινων ή συνθετικών ξύλινων 

επιφανειών, θα είναι απόλυτα λείες και θα βαφούν στο φυσικό χρώµα του ξύλου (µε πιστόλι 

βαφής ή άλλο µέσον επάλειψης) ως ακολούθως: 

α) Με δύο (2) επιστρώσεις σίλερ δύο συστατικών ή γεµιστικού υποστρώµατος νερού 
ακρυλικό ενός (1) συστατικού, διαφανές, µε αντίστοιχα γυαλοχαρταρίσµατα, µετά από 
κάθε επίστρώση. 
β) Με δύο (2) επιστρώσεις βερνίκι φινιρίσµατος δύο συστατικών ή βερνίκι 
φινιρίσµατος νερού ακρυλικό ενός (1) συστατικού, διαφανές, µε αντίστοιχα 
γυαλοχαρταρίσµατα πριν κάθε επίστρωση. 
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι γυαλιστερές ή σατινέ. 
Μεταξύ κάθε επίστρωσης σίλερ (ή γεµιστικού υποστρώµατος) και βερνικιού 
φινιρίσµατος, θα µεσολαβεί ελαφρό τρίψιµο της επιφάνειας µε το κατάλληλο υλικό π.χ. 
ντουκόχαρτο ή λεπτό ατσαλόµαλλο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν «µπιµπίκια» στις 
τελικές επιφάνειες ή «κρεµάσµατα», τα οποία δεν θα είναι  αποδεκτά. 
∆ιευκρινίζεται ότι οι βαφές αυτές θα γίνουν µετά από επιµελή λείανση των επιφανειών 
και ακµών και ότι η επικάλυψη των επιφανειών µε τα υλικά βαφής θα είναι 
οµοιόµορφη. 
Όλα τα υλικά βαφής που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να µην περιέχουν τοξικές 
ενώσεις. 
 
Ειδικά Χαρακτηριστικά Βαφής 

Αντοχή στο νερό ώστε να µην παρουσιάζει φυσαλίδες, διογκώσεις, γαλακτώσεις και 
άλλα ελαττώµατα αν µετά από 15 ηµέρες από την βαφή ένα ξύλινο κοµµάτι παραµείνει 
σε αποσταγµένο νερό σε 100οC για επτά (7) ώρες. 
Ικανοποιητική αντοχή σε διαλυτικά. 

 
2.3 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Ν/Γ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
Κωδικός CPV: 39122200-5 
Σχέδια: Ξ-ΒΙΝΓΣΤ 

                                    
 
1.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –  ΓΕΝΙΚΑ 
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Οι προς προµήθεια βιβλιοθήκες θα είναι συναρµολογηµένες από τον προµηθευτή στιβαρές, 
καλαίσθητες,  λειτουργικές και ανθεκτικής κατασκευής. Όλα τα στοιχεία της θα είναι από 
µοριοσανίδα τύπου P2 µε αµφίπλευρη επένδυση µελαµίνης τάξεως Ε1. 
Εσωτερικά περιέχει τρία (3) κινητά ράφια κι ένα σταθερό, όλα από το ίδιο συνθετικό ξύλο 
και την ίδια επένδυση. Εξωτερικά ασφαλίζει µε δύο ντουλαπόφυλλα. Για διαστάσεις και 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες βλέπε επισυναπτόµενο σχέδιο. 
Η όλη κατασκευή θα γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 
Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης θα είναι: 600mm πλάτος Χ 350mm βάθος (πλέον 
18mm τα ντουλαπόφυλλα) και ύψος 1650mm. 
Το κυρίως σώµα της βιβλιοθήκης αποτελείται από τα εξής µέρη: 
Τα πλαϊνά, το καπάκι, την πλάτη, τη βάση, τα ράφια (ένα σταθερό και τρία κινητά) και τα 
ντουλαπόφυλλα. 

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΟΥ 
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ 

Πλαϊνά 
Οι πλαϊνές επιφάνειες της βιβλιοθήκης θα έχουν ονοµαστικό πάχος 18mm. 
Στην εσωτερική τους πλευρά, θα φέρουν διπλή διάτρηση ανά 36mm για την µετατόπιση 
και σταθεροποίηση των ραφιών. 
Θα έχουν στο πίσω µέρος τους εσοχή µε πατούρα 8x14mm περίπου (σχέδιο Λ2) στην 
οποία θα υποδέχονται την πλάτη. Η σύνδεση αυτή θα ενισχύεται και µε καρφιά µε φαρδύ 
κεφάλι ή µε διχάλες µε καρφωτικό µηχάνηµα. Το κάρφωµα θα γίνει περιµετρικά σε όλα τα 
σταθερά µέρη της βιβλιοθήκης (καπάκι, βάση, σταθερό ράφι, πλαϊνά). 
Στο κάτω πίσω µέρος των πλαϊνών (κάτω από τη βάση της βιβλιοθήκης) θα υπάρχει εσοχή 
15x100mm (σχέδιο Λ1) ώστε να µην εµποδίζεται η τοποθέτηση της βιβλιοθήκης στον 
τοίχο, λόγω των σοβατεπί. 
Στο κάτω µέρος τους τα πλαϊνά θα έχουν τέσσερις (4) ρεγουλατόρους (δύο ανά πλαϊνό) οι 
οποίοι θα φέρουν πέλµα Φ20mm επενδεδυµένο µε ισχυρό πλαστικό, που θα εξασφαλίζουν 
σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου. Ο ρεγουλατόρος θα έχει σπείρωµα Μ6. 
Στο κάτω µέρος των πλαϊνών θα υπάρχει διαµορφωµένη διάτρηση µε αντίστοιχο 
εµφυτευµένο βύσµα.   
Καπάκι 
Το καπάκι θα έχει ονοµαστικό πάχος 18mm και θα πατά επάνω στις πλαϊνές επιφάνειες. Η 
σύνδεση του καπακιού µε τα πλαϊνά γίνεται µε δύο (2) µεταλλικά εµφυτευµένα βύσµατα 
(φιράµια) (ενδεικτικού τύπου Blum) και τρείς (3) καβίλιες µε κόλλα (µη τοξική) ανά 
σύνδεση. Επίσης θα υπάρχει αντίστοιχη εσοχή µε πατούρα (σχέδιο Λ2) για την σύνδεση 
του καπακιού µε την πλάτη. 
Πλάτη 
Η πλάτη θα έχει ονοµαστικό πάχος 8mm. Θα τοποθετηθεί µεταξύ των δύο πλαϊνών και η 
σύνδεσή τους θα γίνει όπως περιγράφηκε παραπάνω και θα πατάει επάνω στη βάση της 
βιβλιοθήκης.  
Βάση  
Η βάση θα έχει ονοµαστικό πάχος 18mm. Θα τοποθετηθεί µεταξύ των πλαϊνών και η 
συναρµολόγησή της µε τα πλαϊνά θα γίνεται µε δύο (2) φιράµια (ενδεικτικού τύπου Blum) 
και τρεις (3) καβίλιες µε κόλλα (µη τοξική) ανά σύνδεση. 
Επίσης θα υπάρχει αντίστοιχη εσοχή µε πατούρα όπως περιγράφεται παραπάνω, για την 
σύνδεση της βάσης µε την πλάτη. 
Στην κάτω µεριά της βιβλιοθήκης, στο εµπρός µέρος, κάτω από τη βάση (βλ. σχέδιο) θα 
τοποθετηθεί µπάζα από το ίδιο συνθετικό ξύλο πάχους 18mm µε ABS στο κάτω µέρος και 
θα συνδέονται µεταξύ τους µε τρεις (3) βίδες γαλβανιζέ (περίπου 40mm). 
 
ΝΤΟΥΛΑΠΟΦΥΛΛΑ 



11 

 

Το άνοιγµα από εµπρός της βιβλιοθήκης (εξωτερικά του κουτιού) καλύπτεται µε δίφυλλο 
ντουλαπόφυλλο ονοµαστικού πάχους 18mm και προφίλ ABS πάχους 1mm στα σόκορα. 
Θα αναρτώνται µε τρεις (3) τουλάχιστον ανά ντουλαπόφυλλο ειδικούς ρυθµιζόµενους 
µεταλλικούς µεντεσέδες (ενδεικτικού τύπου Salice, Blum) µε κατάλληλο µηχανισµό, 
βιδωτοί στα πλαϊνά και βιδωτοί χωνευτοί στα ντουλαπόφυλλα.  
Ειδικές πλαστικές “πινέζες”, τοποθετηµένες πάνω και κάτω, στις κατάλληλες θέσεις ή στον 
Κορµό ή στα Ντουλαπόφυλλα, εξασφαλίζουν το αθόρυβο του κλεισίµατος των τελευταίων. 
Προβλέπονται µεταλλικές µαύρες χειρολαβές δύο σηµείων (Α’ ποιότητας) του εµπορίου και 
θα επιλέγονται από την Υπηρεσία, µεταξύ δειγµάτων που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος (βλ. 
σχέδιο). Θα βιδώνονται εσωτερικά των ντουλαπόφυλλων για να µην εµποδίζουν στην 
συσκευασία και στην µεταφορά και θα είναι υποχρέωση του χρήστη να τα τοποθετεί στην 
εξωτερική πλευρά. 
Προκειµένου να εξασφαλίζεται το κλείδωµα των ντουλαπόφυλλων προβλέπεται µικρή 
µεταλλική κλειδαριά, στο δεξί ντουλαπόφυλλο, µε πλάκα και “κυπρί”.  
Στο αριστερό ντουλαπόφυλλο προβλέπονται πάνω και κάτω µικροί µεταλλικοί σύρτες 
πλακέ, βιδωµένοι µε ανάλογες βίδες, για την εξασφάλιση σταθερότητας του κλειδώµατος. 
Οι σύρτες θα ασφαλίζουν σε µεταλλικές λάµες που θα είναι βιδωµένες στα αντίστοιχα 
οριζόντια µέρη της βιβλιοθήκης. 
Οποιαδήποτε άλλη πρόταση για την τοποθέτηση των ντουλαπόφυλλων, θα γίνεται 
αποδεκτή εφόσον θα βελτιώνει τη λειτουργία της κίνησης και της προσθαφαίρεσης των 
στοιχείων και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 
 
ΡΑΦΙΑ 

Κάθε βιβλιοθήκη φέρει ένα (1) σταθερό ράφι ονοµαστικού πάχους 18mm (βλ. σχέδιο). 
Ενισχύει τη σύνδεση των πλαϊνών επιφανειών, αφού συνδέεται µε αυτές µε δύο (2) 
εµφυτευµένα βύσµατα (ενδεικτικού τύπου Blum) και τρεις (3) καβίλιες µε κόλλα (µη 
τοξική) ανά πλευρά. 
Επίσης, φέρει τρία (3) κινητά ράφια, ιδίων χαρακτηριστικών µε το σταθερό, πάχους 
18mm. Η έδρασή τους θα γίνεται σε κατάλληλα µεταλλικά στηρίγµατα, από δύο ανά 
πλευρά. 
Βάθος κινητών ραφιών: 330-340mm περίπου. 
 
Σηµ.1: Οι ντίζες των φιραµιών θα είναι µεταλλικές και θα τοποθετούνται σε 
προεµφυτευµένα µεταλλικά βύσµατα σπειρώµατος Μ6. 
Στις κεφαλές των φιραµιών θα τοποθετηθούν τάπες, ίδιας απόχρωσης κατά το δυνατόν µε 
αυτή της µελαµίνης, για την κάλυψη τους. 
Σηµ.2:Στα εµφανή σόκορα όλων των  επιφανειών  θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ  ABS 
πάχους 1mm, της ίδιας απόχρωσης κατά το δυνατόν µε τις επιφάνειες, το οποίο 
επικολλάται επιµελώς (µε ειδική κόλλα, µη τοξική) στη µοριοσανίδα, µε ειδικό µηχάνηµα, 
ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή και να µην επιτρέπει την αποκόλλησή του 
από τη µοριοσανίδα. Οι ακµές του θα είναι τέλεια στρογγυλεµένες και λειασµένες. ∆εν 
απαιτείται ABS µόνο, στο πίσω µέρος των πλαϊνών και στο πίσω µέρος και στα πλαϊνά των 
ραφιών. 
Σηµ.3:Προβλέπεται στερέωση της βιβλιοθήκης στον τοίχο (µε ευθύνη των χρηστών) µε 
δύο γωνιές 35x25x27mm ή 35x35mm περίπου µε τις δύο (2) βίδες 6x60 και τα αντίστοιχα 
ούπα, που διατίθενται από τον προµηθευτή. Οι δύο αυτές γωνιές θα έχουν βιδωθεί από τον 
προµηθευτή στα πλαϊνά της βιβλιοθήκης στο πίσω µέρος µεταξύ πλαϊνών και πλάτης και σε 
ύψος περίπου 1500mm. Το βίδωµα στον τοίχο είναι υποχρέωση του χρήστη. Με αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζεται η σταθερότητα του επίπλου σε περίπτωση σεισµού. 
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Σηµ.4:Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα και υλικά του επίπλου, θα 
είναι έτσι τελειωµένα (φινιρισµένα) ώστε να µην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο 
τραυµατισµού στο χρήστη, ιδιαίτερα δε σε µικρά παιδιά.  
Σηµ.5:Τα µεταλλικά στηρίγµατα των κινητών ραφιών θα είναι τοποθετηµένα από τον 
προµηθευτή στις θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο. 
Σηµ.6:Για όλα τα επιµέρους στοιχεία της βιβλιοθήκης (φιράµια, µεταλλικά στηρίγµατα, 
ρεγουλατόροι, κλειδαριά, συρτής, ABS, κ.λπ), ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει δείγµατα, 
βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή από την Υπηρεσία – Αρµόδια επιτροπή. 
 

  (Ενδεικτικά στοιχεία σύνδεσης)  
 
 
3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Ενδεικτικά χρώµατα και ενδεικτικού τύπου χρωµατολόγια: 
Καπάκι, πλαϊνά, πλάτη, βάση, ράφια και µπάζα:  
Λευκό, No 101 AKRITAS ή No 101 INTERWOOD – Interbasic ή No W1100 ST9 EGGER.  
Ντουλαπόφυλλα: 
Επισηµαίνεται ότι στις µισές βιβλιοθήκες τα ντουλαπόφυλλα θα έχουν απόχρωση του 
πράσινου και στις άλλες µισές απόχρωση του κίτρινου. 
Πράσινο, No U630 ST9 EGGER ή No 142 AKRITAS ή Νο D134 INTERWOOD – Interbasic.  
Κίτρινο, No U131 ST9 EGGER. 
Τα χρώµατα των προφίλ από ABS θα είναι κατά το δυνατόν τα ίδια µε αυτά της µελαµίνης. 
Οι παραπάνω αριθµοί χρωµατολογίων (ΑΚRΙΤΑS, EGGER, INTERWOOD – Interbasic, κλπ) 
αναφέρονται σε επιθυµητές αποχρώσεις χρωµάτων και σε καµία περίπτωση δεν 
προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε ποιότητα υλικού. 
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2.4 ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (τύπου ½ Π) 
(Σχέδια : M3-ΓΡΠ) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 39121100-7 
 

 
 

 
 

 
 

1.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -  ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Κάθε γραφείο αποτελείται από : 
� Την πινακίδα εργασίας 
� Τα µεταλλικά πόδια  
� Τη µεταλλική τραβέρσα  
� Την µετώπη (ποδιά)  
� Την τροχήλατη συρταριέρα - µία (1) για το γραφείο “1/2Π”  

Ύψος γραφείου 750mm. (± ≈ 30mm οι ρεγουλατόροι). 
Το γραφείο θα είναι λυόµενο για εύκολη µεταφορά και παράδοση. Θα υπάρχει δυνατότητα 
αντικατάστασης των στοιχείων του σε περίπτωση καταστροφής τους. Η συναρµολόγηση θα 
είναι απλή, θα εξασφαλίζει όµως ιδιαίτερα µεγάλη σταθερότητα και αντοχή. 
 
1.2. Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδα τύπου Ρ2, κλάσης Ε1, 
τριών στρώσεων. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει όλη η κατασκευή να συµµορφώνεται µε τα “όρια µετανάστευσης 
ορισµένων στοιχείων” τα οποία καθορίζονται από τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα όπως αυτά 
ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6.7 της 
διακήρυξης. 

Επιπλέον απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά, φυσικές και χηµικές ιδιότητες περιγράφονται 
στην παράγραφο 6.6.1.στ και 6.7 της διακήρυξης. 
Οι διαστάσεις της πινακίδας εργασίας όπως και οι λεπτοµέρειες κατασκευής της φαίνονται στα 
συνοδευτικά σχέδια. 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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2.1. ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1.1. Η πινακίδα εργασίας θα έχει εξωτερικές διαστάσεις: 
o για τον τύπο  ½ Π   : 1200Χ760 mm.  
o και για τον τύπο Π   : 1520Χ760 mm.  

2.1.2. Η πινακίδα εργασίας θα κατασκευαστεί από µοριοσανίδα τύπου Ρ2, κλάσης Ε1, τριών 
στρώσεων. Η µοριοσανίδα θα έχει αµφίπλευρη επικάλυψη µελαµίνης. Τα χαρακτηριστικά των 
επιφανειών, των αµφίπλευρων επικαλυµµένων µε µελαµίνη µοριοσανίδων, προσδιορίζονται 
βάσει των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισµών όπως εκάστοτε ισχύουν και αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 6.7 της διακήρυξης. 
Το συνολικό πάχος της πινακίδας εργασίας θα είναι 30mm (±0,3mm). 
2.1.3. Περιµετρικά στα σόκορα της πινακίδας θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ ABS, ιδίας 
απόχρωσης µε την µελαµίνη, πάχους 2mm, το οποίο επικολλάται επιµελώς (µε ειδική κόλλα, 
µη τοξική) στη µοριοσανίδα, µε ειδικό µηχάνηµα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια 
εφαρµογή και να µην επιτρέπει την αποκόλλησή του από τη µοριοσανίδα.  
Οι ακµές του θα είναι στρογγυλεµένες και λειασµένες. 
2.1.4. Η σύνδεση της πινακίδας επί του µεταλλικού σκελετού θα γίνεται µε τέσσερις (4) 
βίδες ALLEN ανά πλευρά, οι οποίες θα βιδωθούν σε µεταλλικά εµφυτευµένα βύσµατα στην 
κάτω επιφάνεια της πινακίδας. 
2.1.5. Πλαστικοί δακτύλιοι: Στην επιφάνεια της πινακίδας, αριστερά και δεξιά, θα 
τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις  δύο (2) πλαστικοί δακτύλιοι (ροζέτες) για τη διέλευση 
όλων των καλωδίων που θα εξυπηρετούν τον χρήστη (καλώδια ηλεκτρικού, τηλεφώνου και 
Η/Υ).  Θα είναι διαµέτρου 60mm περίπου, µε περιστρεφόµενο καπάκι για τη ρύθµιση του 
ανοίγµατος, ανάλογα µε τον αριθµό των διερχόµενων καλωδίων. 
 

2.2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟ∆ΙΑ 

Το κάθε πόδι αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

� Τη βάση στήριξης της πινακίδας εργασίας 
� Το κατακόρυφο στοιχείο  
� Το οριζόντιο πέλµα 

2.2.1. Η βάση στήριξης – σύνδεσµος µε την επιφάνεια εργασίας είναι από µορφοποιηµένο 
χαλυβδοέλασµα πάχους 2,5mm µε κατάλληλο σχήµα για την στήριξη.  
2.2.2. Το κατακόρυφο στοιχείο του ποδιού θα είναι από διαµορφωµένο χαλυβδοέλασµα, 
πάχους 2mm κατ ελάχιστο, θα έχει κατάλληλο σχήµα και ικανό χώρο για να επιτρέπει την 
διέλευση των καλωδίων (ρεύµατος, τηλεφώνου, Η/Υ). 
2.2.3. Το κάθε πόδι θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά, καπάκι από µεταλλικό έλασµα, 
το οποίο θα «κουµπώνει» και θα κρύβει το κενό διέλευσης των καλωδίων. Η µορφή και το 
χρώµα του καλύµµατος αυτού πρέπει απαραιτήτως να συνδυάζεται αισθητικά και να «δένει» 
µε το σύνολο των ποδιών. 
2.2.4. Στη κάτω πλευρά του κατακόρυφου στοιχείου υπάρχει το οριζόντιο πέλµα 
κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα πάχους 3mm, ενισχυµένο µε χαλύβδινη πλάκα. Στο 
οριζόντιο πέλµα και στην επαφή του µε το δάπεδο, τοποθετούνται δύο (2) ειδικοί 
ρεγουλατόροι ανά πέλµα από χάλυβα (κοχλίες – οδηγοί) οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τη 
σταθερότητα και οριζοντίωση του γραφείου. Στο κάτω µέρος τους τοποθετείται κάλυµµα από 
ισχυρό πολυαµίδιο. (Εύρος ρύθµισης ρεγουλατόρων 2-3cm). 
Αντοχή σε βάρος: 100kg για κάθε µεταλλικό πόδι. 

2.2.5. Η σύνδεση του κατακόρυφου στοιχείου του ποδιού µε την βάση στήριξης της πινακίδας 
καθώς και µε το οριζόντιο πέλµα θα γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση συνεχούς και αφανούς 
ραφής. 
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2.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑ 

2.3.1. Η µεταλλική τραβέρσα θα είναι από χαλυβδοέλασµα, πάχους 1,5mm τουλάχιστον, 
θα είναι ειδικής διατοµής µε κατάλληλη εσωτερική διαµόρφωση, ούτως ώστε, µαζί µε τα πόδια 
να λειτουργούν σαν κανάλι για την εύκολη και ασφαλή διέλευση των καλωδίων. Κατά µήκος 
της τραβέρσας θα υπάρχει δυνατότητα εύκολης «επίσκεψης» στο εσωτερικό της, είτε από την 
εµπρόσθια είτε από την οπίσθια πλευρά της. Η σύνδεση της τραβέρσας µε τα πόδια θα γίνεται 
µε κατάλληλους µεταλλικούς συνδέσµους, ώστε να εξασφαλίζεται η ακαµψία της κατασκευής. 

Σηµείωση: ▪ Όλες οι συνδέσεις και κολλήσεις των µεταλλικών µερών πρέπει να είναι 
επιµεληµένες και λειασµένες και κατά το δυνατόν αφανείς. 

                   ▪ Όλες οι συνδέσεις των µεταλλικών στοιχείων µε τα ξύλινα µέρη θα 
γίνονται   

                     µέσω µεταλλικών βυσµάτων που θα έχουν εµφυτευτεί στη 
µοριοσανίδα. 

2.3.2. Στη θέση εισόδου των καλωδίων στο µεταλλικό σκελετό και για την ασφαλή 
διέλευση τους, θα τοποθετηθεί καλαίσθητος πλαστικός δακτύλιος. 
 

2.4. ΜΕΤΩΠΗ (ΠΟ∆ΙΑ) 

Η µετώπη (ποδιά) του γραφείου θα είναι από µοριοσανίδα µε επένδυση και από τις δύο 
πλευρές µε µελαµίνη. Τα χαρακτηριστικά της µοριοσανίδας και της µελαµίνης θα είναι τα ίδια, 
µε αυτά της επιφάνειας εργασίας. Το πάχος της θα είναι 18mm. 
Περιµετρικά θα καλύπτεται µε πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm.  
Η µετώπη θα έχει ύψος 400mm. Τοποθετείται σε εσοχή 150mm περίπου από την έξω πλευρά 
της πινακίδας και το κενό µεταξύ τους θα είναι 50mm περίπου, µετρούµενο από την κάτω 
πλευρά της πινακίδας. 
Η στήριξή της στην πινακίδα εργασίας θα γίνει µε ειδικά γωνιακά ελάσµατα, µε κατάλληλη 
ενίσχυση της γωνίας, από διαµορφωµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 3mm. Οποιαδήποτε άλλη 
µορφή στήριξης της µετώπης (π.χ. µε ειδικά ελάσµατα στήριξης-αποστάτες ή προβόλους 
µετώπης ή στήριξη από την πινακίδα κ.λ.π.) γίνεται δεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εξασφαλίζεται η σταθερότητα και στιβαρότητα της. 

 
2.5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Προβλέπεται µία (1) τροχήλατη συρταριέρα για το γραφείο τύπου “1/2Π”  
2.5.1. Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταριέρας είναι: 400x600mm και ύψος 600mm 
περίπου. Το ύψος της τροχήλατης συρταριέρας θα της επιτρέπει να «περνάει» κάτω από την 
µεταλλική τραβέρσα.  
Το κυρίως σώµα – κάσωµα της συρταριέρας (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πλάτη) κατασκευάζεται 
από µοριοσανίδα µε επένδυση και από τις δύο πλευρές µε µελαµίνη.Τα χαρακτηριστικά της 
µοριοσανίδας και της µελαµίνης θα είναι τα ίδια, µε αυτά της επιφάνειας εργασίας. Το συνολικό 
πάχος µοριοσανίδας-µελαµίνης θα είναι 18mm.  
Τα εµφανή σόκορα της συρταριέρας επενδύονται µε πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm. 
2.5.2. Στο κάτω µέρος της βάσης της τροχήλατης συρταριέρας τοποθετούνται 4 διπλοί 
τροχοί “caster” που θα εξασφαλίζουν την αθόρυβη κύλισή της. 
Οι τροχοί βιδώνονται πάνω σε τριγωνικούς τάκους (µορφής ορθογώνιου ισοσκελούς τριγώνου) 
πλευράς και πάχους καταλλήλου, ώστε τοποθετούµενοι εφαρµοστά µε κόλλα και καρφιά ή 
βίδες στις 4 γωνίες της βάσης, να ρυθµίζουν το διάκενο µεταξύ του κάτω άκρου της “ποδιάς“ 
της συρταριέρας και του δαπέδου. 
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Κάθε τροχός βιδώνεται µε 4 φρεζάτες νοβοπανόβιδες ικανού πάχους και µήκους, ώστε να 
διαπερνά τον τριγωνικό τάκο και να εισέρχεται στη βάση της συρταριέρας.  
Η τοποθέτηση των τροχών θα επιτρέπει την περιστροφική κίνησή τους. 
Ο κάθε τροχός θα έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50 kg. Η επιλογή των τροχών θα γίνει 
από την Υπηρεσία µεταξύ δειγµάτων που θα προσκοµιστούν από τον ανάδοχο µαζί µε το 
δείγµα στη φάση κατακύρωσης. 
2.5.3. Η σύνδεση όλων των µερών του κασώµατος (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πάτος) µεταξύ 
τους θα γίνει µε καβύλιες (τουλάχιστον 3 ανά πλευρά) και κόλλα υψηλής αντοχής µη τοξική, 
και 2 µεταλλικές γωνίες 30/30 ανά σύνδεση. 
2.5.4. Προβλέπονται τρία (3) συρτάρια και µία µολυβοθήκη . Οι µετώπες (πρόσωπα) των 
συρταριών θα είναι από µοριοσανίδα επενδεδυµένη αµφίπλευρα µε µελαµίνη, συνολικού 
πάχους 18mm και µε τα ίδια χαρακτηριστικά µε αυτά της επιφάνειας εργασίας. Τα σόκορα των 
µετώπων επενδύονται µε πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm. 
Στις µετώπες των συρταριών και της µολυβοθήκης προβλέπεται χειρολαβή µεταλλική, 
έγχρωµη, διπλής στήριξης, που θα επιλεγεί από την υπηρεσία, µεταξύ δειγµάτων που θα 
προσκοµίσει ο ανάδοχος µαζί µε το δείγµα στη φάση κατακύρωσης. 
Στις µπροστινές πλευρές των πλαϊνών θα τοποθετηθεί ταινία µε αφρώδες πλαστικό ή άλλο 
αντίστοιχο υλικό, το οποίο θα εξασφαλίζει το οµαλό και αθόρυβο κλείσιµο των συρταριών και 
παράλληλα θα στεγανοποιεί το εσωτερικό τους από τη σκόνη. 
2.5.5. Τα συρτάρια θα έχουν εσωτερικό ωφέλιµο ύψος: 15 cm περίπου. Το ύψος αυτό θα 
έχουν και τα πλαϊνά τοιχώµατα. Το ύψος του οπίσθιου τοιχώµατος θα είναι κατά 30mm 
περίπου µεγαλύτερο από το ύψος των πλαϊνών, για να εµποδίζει την ολίσθηση των χαρτιών 
στο πίσω µέρος όταν το συρτάρι θα είναι γεµάτο. 
Κατασκευάζονται από διαµορφωµένο χαλυβδοέλασµα ψυχρής εξέλασης τύπου St1203, πάχους 
τουλάχιστον 0,8mm, βαµµένο ηλεκτροστατικά µε πούδρα. 
Οι µηχανισµοί κύλισης (γλυσιέρες), θα είναι µεταλλικοί, τηλεσκοπικοί, αθόρυβοι και θα 
επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία σε συνεχή χρήση. Η κατασκευή τους θα είναι τέτοια 
που θα εµποδίζει τόσο την πλευρική όσο και την κάθετη µετατόπιση του συρταριού και θα 
εξασφαλίζει την ασφάλιση του προεκτάµατος.  
Προβλέπεται προστασία τους κατά της οξείδωσης. 
Οι γλυσιέρες πρέπει να έχουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 40Kg σε οποιαδήποτε θέση του 
ανοίγµατος (για τη µολυβοθήκη αντοχή σε βάρος 10Kg), και θα επιτρέπουν το άνοιγµα (εκτός 
κασώµατος) του συρταριού, στο 80% κατ’ ελάχιστον του συνολικού τους µήκους. Θα έχουν 
επίσης τη δυνατότητα για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση των συρταριών. 
2.5.6. Η µολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από αντιστατική µορφοποιηµένη πολυστερίνη ή 
άλλου είδους ανθεκτικό σκληρό πλαστικό (ενδεικτικές διαστάσεις: 30x30cm και βάθος 2cm) και 
θα έχει ειδικές θέσεις, περίπου 9, για την τοποθέτηση των µικροαντικειµένων και άλλων ειδών 
γραφικής ύλης. 
Ειδικό clip σε κάθε γλυσιέρα, θα ασφαλίζει το συρτάρι όταν είναι κλειστό, για να µην ανοίγει µε 
την παραµικρή µετακίνηση. 
2.5.7. Κλειδαριά. Προβλέπεται περιστροφική, κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας από 
χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου (Al), υψηλής αντοχής, µε κλειδί ασφαλείας, 
επινικελωµένη, η οποία θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια και την µολυβοθήκη, µέσω χαλύβδινης 
ράβδου. 
 

3. ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Όλα τα µεταλλικά στοιχεία του γραφείου θα βαφούν µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου µε 
οµοιόµορφο και άριστο φινίρισµα και αντοχή στα χαράγµατα. 
3.1. Προεργασία 
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Θα γίνει απολίπανση και αποξείδωση µε βάπτισµα ή ραντισµό µε απολιπαντικό και 
αποξειδωτικό υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε µεγάλη έκταση θα αποµακρυνθούν µε τρίψιµο 
των επιφανειών, µετά δε από κάθε φάση πρέπει να ακολουθεί πλύσιµο µε νερό. 
Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται το βάπτισµα των µεταλλικών µερών, σε αλκαλικό διάλυµα 
PH=7-9 για την εξουδετέρωση των όξινων συστατικών του διαλύµατος αποξείδωσης. 
3.2. Φωσφάτωση 
Μετά την παραπάνω προεργασία θα γίνει φωσφάτωση µε βάπτισµα ή ράντισµα σε φωσφατικό 
διάλυµα ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό µέτρο µεταλλικής επιφάνειας τρία 
γραµµάρια φωσφορικού σιδήρου. 
Η εναπόθεση αυτή πρέπει απαραίτητα να γίνει σε ολόκληρη την επιφάνεια. 
Την επεξεργασία αυτή πρέπει να ακολουθήσει σταθεροποίηση του παραπάνω υποστρώµατος 
µε κάποιο άλας χρωµίου. 
Η φωσφάτωση και η σταθεροποίηση µπορεί να γίνουν και µαζί αν χρησιµοποιηθεί διάλυµα 
wash primer. 
3.3. Βαφή 
Μετά το στέγνωµα των µεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστηµα ικανό για την 
σταθεροποίηση των υποστρωµάτων και εξάτµιση των διαλυτικών υγρών, όχι όµως υπερβολικό 
ώστε να καλυφθεί το υπόστρωµα µε υγρασία, ακολουθεί η ηλεκτροστατική βαφή. 
Η βαφή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν οµοιόµορφο επίστρωµα (πυκνότητα 
χρώµατος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κλπ). 
Ο χρωµατισµός των µεταλλικών επιφανειών θα γίνει µε πούδρα αρίστης ποιότητας. 
Το χρώµα πρέπει να : 
α) Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του µετάλλου. 
β) Έχει καλυπτικότητα. 
γ) Είναι οµοιόµορφο σε όλη την βαµµένη επιφάνεια χωρίς ελαττώµατα σταγόνων ή  
    κοκκίων. 
δ) Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα. 
 
3.4. Ψήσιµο 
Μετά την βαφή, τα µεταλλικά µέρη µπαίνουν σε φούρνο όπου παραµένουν για αρκετό χρόνο 
σε θερµοκρασία που κυµαίνεται από 180 έως 220οC. 
Τα στοιχεία: Χρόνος, θερµοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. 
Η εσωτερική κατανοµή της θερµοκρασίας µέσα στο φούρνο πρέπει να είναι οµοιόµορφη, 
ελεγχόµενη µε θερµόµετρα και οπωσδήποτε µεγαλύτερη των 180οC. 
 
4.    ΧΡΩΜΑΤΑ  
Τα χρώµατα των µεταλλικών και ξύλινων µερών του γραφείου θα είναι αρίστης ποιότητας και 
ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ.  
Η απόχρωση και η υφή της µελαµίνης των διαφόρων στοιχείων καθώς και των µεταλλικών 
επιφανειών θα είναι της απόλυτης επιλογής της υπηρεσίας και θα γίνεται βάσει δειγµατολογίων 
από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά τα οποία θα προσκοµίσει ο ανάδοχος µαζί µε το 
δείγµα στη φάση κατακύρωσης. 
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαµβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης 
κ.λ.π. και θα είναι εύκολες στο καθάρισµα µε τα συνήθη υλικά του εµπορίου, χωρίς να 
προξενείται βλάβη στις επιφάνειες. 
4.1.1. Τα χρώµατα των προφίλ από ABS θα είναι τα ίδια µε αυτά της µελαµίνης.  
4.2. ΓΡΑΦΕΙΟ:  
-Για τον µεταλλικό σκελετό: Το Νο 7043 ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου  RAL ή                       
Το Bleu 2600 Sable ενδεικτικού  τύπου χρωµατολογίου AKZO NOBEL 
 -Για την πινακίδα εργασίας :Το Νο 703 ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου ΑΚRΙΤΑS ή Το Νο 
Η1706 ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου EGGER 
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 -Για την µετώπη (ποδιά): Το Νο 120 ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου  ΑΚRΙΤΑS ή Το Νο 
U961 ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου EGGER 
4.3.  ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ:-Για όλο το κυρίως σώµα:Το Νο 120 ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου 
ΑΚRΙΤΑS ή 
 Το Νο U961 ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου EGGER 
 -Για τις µετώπες των συρταριών Το Νο 703 ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου  ΑΚRΙΤΑS ή Το 
Νο Η1706 ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου EGGER 
 
Σηµείωση: Οι παραπάνω αριθµοί χρωµατολογίων (RAL, ΑΚRΙΤΑS, EGGER, AKZO 
NOBEL, κλπ) αναφέρονται σε επιθυµητές αποχρώσεις χρωµάτων και σε καµία 
περίπτωση δεν προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε ποιότητα υλικού. 

 
 
 
 
 

2.5 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
(Σχέδια : Μ-ΚΚΝΟ) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 39111000-3 
 

 
 
1.  ΓΕΝΙΚΑ 
Το κοινό κάθισµα ταπετσαρίας αποτελείται από: 
1.  Το µεταλλικό τµήµα (σωληνωτός σκελετός) τετραγωνικής διατοµής 
2.  Το ξύλινο τµήµα µε επένδυση ταπετσαρίας (έδρα – πλάτη) 

Το επισυναπτόµενο σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προδιαγραφής αυτής. 

Το περιγραφόµενο κάθισµα είναι σταθερού τύπου και έχει τις παρακάτω γενικές εξωτερικές διαστάσεις: 

Συνολικό ύψος ≈ 850mm 
Ύψος έδρας     ≈ 480mm 
Πλάτος        ≈ 420mm 
Βάθος        ≈ 420mm 
 
2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
2.1. Μεταλλικό Τµήµα 

Κατασεκευάζεται από χαλυβδοσωλήνες τετραγωνικής διατοµής αφανούς και συνεχούς 
ηλεκτροσυγκολλητής ραφής και αποτελείται από τα παρακάτω κοµµάτια: 

α)Τρία κοµµάτια χαλυβδοσωλήνων διατοµής 25x25x1,25mm ηλεκτροσυγκολούµενα µεταξύ τους 
σε σχήµα Π που αποτελούν τα πίσω πόδια και τη βάση στήριξης της ράχης. ∆ιαστάσεις 
εξωτερικές του πλαισίου: ύψος 830mm, πλάτος 400mm. Το σωληνωτό πλαίσιο και σε ύψος 
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480mm από τη βάση του,  κάµπτεται µε απόκλιση από την καθετότητα 60mm, δίνοντας µε 
αυτόν τον τρόπο κλίση της ράχης του καθίσµατος. 

β)Τρία κοµµάτια χαλυβδοσωλήνων διατοµής 25x25x1,25mm ηλεκτροσυγκολούµενα µεταξύ τους 
σε σχήµα Π που αποτελούν τα εµπρός πόδια του καθίσµατος, µε διαστάσεις πλαισίου 
εξωτερικές: ύψος 420mm, πλάτος 400mm. 

γ)Τα δύο πλαίσια σχήµατος Π ενώνονται µεταξύ τους µε δύο τραβέρσες (σε ορθή γωνία) 
διατοµής 21x21x1,5mm και µήκους 400mm. Στο πίσω µέρος τοποθετείται τραβέρσα ίδιας ως 
άνω διατοµής και µήκους 350mm, όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο. Οι τρεις (3) αυτές 
τραβέρσες, σε συνδυασµό µε το πάνω µέρος του µικρού πλαισίου, αποτελούν τη βάση στήριξης 
της έδρας του καθίσµατος. 

δ)Τρία κοµµάτια χαλυβδοσωλήνων δύο πλευρικά και ένα στη µέση τετραγωνικής διατοµής 
21x21x1,5mm, αποτελούν τις συνδετικές τραβέρσες της βάσης του καθίσµατος. Οι συνδετικές 
αυτές τραβέρσες ηλεκτροσυγκολλούνται στα πόδια σε ύψος 110mm από το δάπεδο για να  
εξασφαλίσουν την ακαµψία των ποδιών. Οι σιδηροσωλήνες  θα συνδεθούν µεταξύ τους µε 
ηλεκτροσυγκόλληση σε όλη την επιφάνεια επαφής τους µε έντεχνη και οµοιόµορφη ραφή. Οι 
κολλήσεις θα σφυρηλατηθούν για να αφαιρεθούν τα οξείδια και θα λειανθούν έντεχνα µε τροχό. 
Εάν οι κολλήσεις γίνουν µε αργκόν (συρµατοκόλληση) τότε θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
υπολείµµατα των συρµάτων τα οποία πρέπει επιµελώς να αφαιρούνται και µετά οι κολλήσεις θα 
λειαίνονται. 

Οι άκρες των ποδιών θα έχουν πλαστικά πέλµατα χρώµατος µαύρου από σκληρό P.V.C. Τα 
πλαστικά πέλµατα θα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και θα εφαρµόζουν πλήρως στους 
σιδηροσωλήνες των ποδιών. 

 

2.2. Ξύλινο Τµήµα µε Ταπετσαρία  
Αποτελείται από:  

  

α)Την έδρα καθίσµατος, διαστάσεων πλάτους 420mm, βάθους 420mm, πάχους 62mm. 
Κατασκευάζεται από ενιαίο φύλλο, κόντρα πλακέ πάχους 12mm ή ινοσανίδας µέσης πυκνότητας 
(MDF) πάχους 12mm, κλάσης φορµαλδεΰδης Ε1. Στην πάνω επιφάνεια του, συγκολλείται 
στρώµα αφρώδους πλαστικού ελάχιστου βάρους 40Kg/m3, πάχους 50mm µε επικάλυψη 
δερµατίνης άριστης ποιότητας, πάχους 1,2mm τουλάχιστον, σε απόχρωση της επιλογής της 
Υπηρεσίας. Το φύλλο έχει τέσσερις τρύπες εξαερισµού, η δε στερέωσή της δερµατίνης στην 
κάτω επιφάνεια της έδρας θα γίνει µε συνεχή ραφή από συνδετήρες άριστης ποιότητας και σε 
απόσταση τουλάχιστον 30mm από τις ακµές του φύλλου. Το υπόλοιπο της κάτω επιφάνειας 
καλύπτεται µε ανθεκτικό µαύρο υλικό τύπου non woven 70gr/m2 καλά τεντωµένου και 
στερεωµένου στην επιφάνεια του φύλλου αφού αναδιπλωθεί περιµετρικά µε συνδετήρες 
συνεχούς ραφής. 

Η σύνδεση της δερµατίνης της έδρας σε όλες τις συνδετήριες ακµές θα γίνει µε ανθεκτική 
κλωστή. Προβλέπεται έντεχνη εσωτερική ραφή, διπλά γυρισµένη προς τα µέσα. Θα υπάρχει 
επίσης πρόσθετη ενίσχυση µε αναδιπλωµένο τεµάχιο από το ίδιο υλικό. Για την σωστή 
διαµόρφωση της ραφής, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εσωτερικά «φυτίλι» από P.V.C. Φ0,4 mm.  

Η σύνδεση της έδρας µε το σωληνωτό σκελετό θα γίνει µε έξι (6) γαλβανιζέ λαµαρινόβιδες 
διαµέτρου 5mm φρεζάτης κεφαλής µορφής φακής. 

Οι 4 γωνίες του φύλλου της έδρας θα καλύπτονται έντεχνα µε πρόσθετο ενισχυτικό αφρώδες 
υπόστρωµα πάχους 2mm (foam πολυαιθυλενίου – εύκαµπτο υλικό) ή άλλο κατάλληλο 
ενισχυτικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά. 

 

β)Την πλάτη καθίσµατος, διαστάσεων πλάτους 420mm, βάθους 300mm, πάχους 42mm. 
Κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό µε την έδρα. Στην µπροστινή επιφάνεια της, συγκολλείται 
στρώµα αφρώδους πλαστικού µε ελάχιστο βάρος 35Kg/m3 και πάχους 30mm µε επικάλυψη και 
των δύο πλευρών µε την ίδια όπως παραπάνω δερµατίνη άριστης ποιότητας. 
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Η σύνδεση αυτού στις συνδετήριες ακµές θα γίνει όπως ακριβώς και στην έδρα. Η σύνδεση της 
πλάτης µε το σωληνωτό σκελετό θα γίνει µε έξι (6) λαµαρινόβιδες. 

Οι 4 γωνίες του φύλλου της έδρας θα καλύπτονται έντεχνα µε πρόσθετο ενισχυτικό αφρώδες 
υπόστρωµα πάχους 2mm (foam πολυαιθυλενίου – εύκαµπτο υλικό) ή άλλο κατάλληλο 
ενισχυτικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά. 

 

3.  ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
3.1. Προεργασία 

Θα γίνει απολίπανση και αποξείδωση µε βάπτισµα και ραντισµό µε απολιπαντικό και 
αποξειδωτικό υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε µεγάλη έκταση θα αποµακρυνθούν µε τρίψιµο των 
επιφανειών, µετά δε από κάθε φάση πρέπει να ακολουθεί πλύσιµο µε νερό. 

Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται το βάπτισµα των µεταλλικών µερών σε αλκαλικό διάλυµα 
PH=7-9 για την εξουδετέρωση των όξινων συστατικών του διαλύµατος αποξείδωσης. 

 

3.2. Φωσφάτωση 
Μετά την παραπάνω προεργασία θα γίνει φωσφάτωση µε βάπτισµα ή ραντισµό σε φωσφατικό 
διάλυµα ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό µέτρο µεταλλικής επιφάνειας σε τρία 
γραµµάρια φωσφορικού σιδήρου. 

Η εναπόθεση αυτή πρέπει απαραίτητα να γίνει σε ολόκληρη την επιφάνεια. Την επεξεργασία 
αυτή θα ακολουθήσει σταθεροποίηση του παραπάνω υποστρώµατος µε κάποιο άλας χρωµίου. 

Η φωσφάτωση και η σταθεροποίηση µπορεί να γίνουν και µαζί, αν χρησιµοποιηθεί διάλυµα 
WASH PRIMER. 

3.3. Βαφή 
Μετά το στέγνωµα των µεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστηµα ικανό για την 
σταθεροποίηση των υποστρωµάτων και εξάτµιση των διαλυτικών υγρών όχι όµως υπερβολικό 
ώστε να καλυφθεί το υπόστρωµα µε υγρασία, ακολουθεί η ηλεκτροστατική βαφή. 

Η βαφή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν οµοιόµορφο επίστρωµα (πυκνότητα 
χρώµατος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κ.λπ.). Ο χρωµατισµός των επιφανειών θα γίνει µε 
χρώµα πούδρας άριστης ποιότητας (ηλεκτροστατική βαφή πούδρας). 

Το χρώµα πρέπει να: 

α) Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του µετάλλου. 

β) Έχει καλυπτικότητα. 

γ) Είναι οµοιόµορφο σε όλη την βαµµένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώµατα  σταγόνων ή κόκκων. 

δ) Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα. 

3.4. Ψήσιµο 
Μετά την βαφή, τα µεταλλικά µέρη µπαίνουν σε φούρνο όπου παραµένουν για αρκετό χρόνο σε 

θερµοκρασία που κυµαίνεται από 180 έως 220οC. 

Τα στοιχεία: Χρόνος, θερµοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. 

Η εσωτερική κατανοµή της θερµοκρασίας µέσα στο φούρνο πρέπει να είναι οµοιόµορφη, 

ελεγχόµενη µε θερµόµετρα και οπωσδήποτε µεγαλύτερη των 180οC. 

4.  ΧΡΩΜΑΤΑ 
Για το µεταλλικό σκελετό, η απόχρωση θα είναι ενδεικτικά το Νο 7043 χρωµατολογίου RAL. 
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Για τη δερµατίνη της έδρας και της πλάτης η απόχρωση θα είναι (ανοιχτό γκρι) ενδεικτικά: το 
Νο 7037 ή  Νο 7030 ή Νο 7039 χρωµατολογίου RAL. 

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω αριθµοί χρωµατολογίου RAL αναφέρονται σε επιθυµητή απόχρωση 
χρωµάτων και σε καµία περίπτωση δεν προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε 
ποιότητα υλικού.  

 
Επισήµανση. 

1. Οι παραπάνω διαστάσεις τόσο των επί µέρους στοιχείων όσο και των καθισµάτων 
και τραπεζιών συνολικά, δίδονται κατά προσέγγιση. 
Ελάχιστες διαφοροποιήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές πάντα κατά τη κρίση 
της Υπηρεσίας. 

2. Η επιλογή των χρωµάτων θα γίνει από την επίβλεψη και µέσα από το χρωµατολόγιο 
του προµηθευτή που θα επιλεγεί. 

3. Η Υπηρεσία δύναται να προσδιορίσει άλλα χρώµατα το αργότερο κατά την υπογραφή της 
Σύµβασης 
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ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΞΥΛΙΝΑ  
(Σχέδιο: Ξ10-ΠΓΝΓ) 

 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 39113600-3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ  
Το παγκάκι είναι εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Οι διαστάσεις 
και λοιπές κατασκευαστικές λεπτοµέρειες φαίνονται στο συνοδευτικό σχέδιο.  
Το παγκάκι αποτελείται από: 
1) τον ξύλινο σκελετό και 
2) την έδρα 

 Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  δοθεί  στις  κολλήσεις  των  µόρσων,  που  θα  γίνονται  αφού 
 εξασφαλιστούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 α) Τα ξύλα να µην έχουν ποσοστό υγρασίας πέραν από αυτό του περιβάλλοντος. 
 β) Η χρησιµοποιούµενη κόλλα να είναι άριστης ποιότητας. 
 γ) Να αλείφονται µε κόλλα και τα µόρσα και οι τρύπες αφού καθαριστούν. 
 δ) Να υπολογίζονται σωστά οι ανοχές που πρέπει να έχουν τα µόρσα σε σχέση µε τις 
  τρύπες. 

2 . ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
2.1 ΞΥΛΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
 Κατασκευάζεται από ξυλεία φουρνιστής οξιάς αρίστης ποιότητας χωρίς ρόζους και ρωγµές.  

Αποτελείται από τέσσερα πόδια διατοµής 45 x45mm τους πέντε (5) επάνω συνδετήριους 
πήχεις (άνω τρέσα) διατοµής 25x55mm και τις τέσσερις(4) κάτω ενισχυτικές τραβέρσες 
διατοµής 25x45mm δηµιουργώντας έτσι το ορθογωνίου σχήµατος πλαίσιο, οι δε δύο (2) κατά 
µήκος τραβέρσες, συνδέονται µε ενδιάµεσο τρέσο Φ20mm όπως φαίνεται στο συνοδευτικό 
σχέδιο. 

 
 
 
 

Σελίδα 36 
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Όλες οι ενώσεις θα γίνουν, µε µόρσα και τρύπες, κολλητές και καρφωτές και µε 
νοβοπανόβιδες. Στα σόκορα της βάσης των ποδιών προβλέπονται ειδικά χωνευτά - κολλητά 
πέλµατα, ώστε να µετακινείται αθόρυβα ο πάγκος στο δάπεδο. 

2.2 Ε∆ΡΑ  
Κατασκευάζεται από πέντε (5) ξύλινους πήχεις φουρνιστής άροζης οξιάς διατοµής 55x25mm οι 
οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση µεταξύ τους 10mm και στερεώνονται στην πάνω 
επιφάνεια του ξύλινου σκελετού µε νοβοπανόβιδες 5x70 (24 τεµ.) που τοποθετούνται σε 
εσοχή από την κάτω πλευρά της έδρας. Ειδική προσοχή θα δοθεί στην καµπυλότητα όλων 
των ακµών των ξύλινων µερών που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του πάγκου.  

2.3 ΒΑΦΗ  
Η βαφή του ξύλου θα είναι διαφανής (µε εµφανή τα νερά του ξύλου) και η απόχρωση 
θα καθοριστεί από την Υπηρεσία στη φάση κατακύρωσης.  

Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων µερών του καθίσµατος θα βαφούν (µε πιστόλι βαφής ή άλλο 
µέσον επάλειψης):  
α) Με δύο στρώσεις Σίλερ δύο συστατικών, µε αντίστοιχο γυαλοχαρτάρισµα, µετά από κάθε 

στρώση.  
β) Με δύο στρώµατα βερνίκι φινιρίσµατος δύο συστατικών και µε αντίστοιχο 

γυαλοχαρτάρισµα πριν κάθε στρώση.  
∆ιευκρινίζεται ότι οι βαφές αυτές θα γίνουν µετά από επιµελή λείανση των επιφανειών και 
ακµών και ότι ή επικάλυψη των επιφανειών µε τα υλικά βαφής θα είναι οµοιόµορφη και πρέπει 
απαραιτήτως να εξασφαλίζουν µακροχρόνια προστασία του ξύλου που προορίζεται για χρήση 
εσωτερικών χώρων.  
Σηµειώνεται ότι τα προς χρήση βερνίκια ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΑ 

 
Παρατήρηση: Επιτρέπονται ανοχές ±2mm επί των διατοµών της παραγρ. 2 και ±5mm επί των 
συνολικών διαστάσεων (µήκος, πλάτος, ύψος) 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 37 
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
3.1 Συνδέσεις 

Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα είναι τριµµένες µε τα κατάλληλα λειαντικά ώστε να είναι απόλυτα 
λείες στην αφή. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην καµπυλότητα όλων των ακµών των ξύλινων 
µερών, που θα είναι τριµµένες (σπασµένες) µε κατάλληλο λειαντικό π.χ. ντουκόχαρτο Νο180.  
Όπου προβλέπονται φρεζάτες γενικά βίδες, ή φρέζα στην αντίστοιχη επιφάνεια θα έχει την 
κατάλληλη διάµετρο και βάθος, ώστε η µεγάλη διάµετρος της κεφαλής της βίδας είναι 
συνεπίπεδο (πρόσωπο) µε εκείνη της επιφάνειας. 

 
3.2 Συσκευασία 

Οι ακµές θα προστατεύονται µε γωνίες συσκευασίας (foam πολυαιθυλενίου – εύκαµπτο και 
αφρώδες υλικό ή γωνία από πεπιεσµένο χαρτί πάχους τουλάχιστον 2,5mm), τύπου "L" 
τουλάχιστον 35mm x 35mm x όλο το µήκος των µεγάλων πλευρών. Στη συνέχεια το προϊόν θα 
περιτυλίγεται µε πλαστικό γκοφρέ (αεροπλάστ) και θα δένεται µε πλαστικές ταινίες, έτσι ώστε 
να προστατεύεται επαρκώς κατά τη µεταφορά του. 
Το είδος στο σύνολό του, θα είναι συσκευασµένο σε χαρτοκιβώτιο ισχυρής αντοχής και θα 
δένεται σφιχτά µε πλαστικά τσέρκια, σταυροειδώς. 

 
 

ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΗ 12 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ)  
(Σχέδια: Ξ-ΧΡΝΓ) 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 39173000-5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΑ  

Πρόκειται για έπιπλο που αποτελείται από συνθετικό ξύλο ινοσανίδα (M.D.F.), εξωτερικών 
διαστάσεων περίπου:  
Πρόταση 1α: 787mm 

πλάτος, 520mm 
βάθος και  
644mm ύψος (ύψος πλαϊνού), 

µε ανοχές ±20mm µετά από έγκριση της Υπηρεσίας (δείγµα). 
 

Προορίζεται να δεχτεί στα δώδεκα (12) συρτάρια του τα “γραφικά” έργα των νηπίων κατά τη 
διάρκεια του χρόνου φοίτησής τους. Κάθε συρτάρι πρέπει να χωράει άνετα ένα χαρτί 
διαστάσεων 297x420mm (Α3). Το έπιπλο εδράζεται µε τη βάση του, σε τέσσερις (4) 
περιστρεφόµενους τροχούς CASTER του εµπορίου ώστε να µπορεί εύκολα να µετακινηθεί για 
τις ανάγκες του χώρου.  
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Το σχέδιο που συνοδεύει τις προδιαγραφές είναι ενδεικτικό και διατίθεται για την διευκόλυνση 
του κατασκευαστή.  
Στην πρόταση 1β αυξάνει το πλάτος αναλόγως λόγω των καρφωτών πηχακίων, ενώ στην 
πρόταση 2 αυξάνει το ύψος αναλόγως επειδή οι οδηγοί µπαίνουν κάτω από τα συρτάρια. (οι 
ανοχές ±20mm ισχύουν και σε αυτές τις προτάσεις). 

 
Ο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Αποτελείται από ένα κέλυφος (κουτί) που υποδέχεται στο εσωτερικό του δώδεκα (12) 
συρτάρια.  
Τα µέρη του Κελύφους είναι:  
Τα Πλαϊνά (δεξί και αριστερό), το Καπάκι, το ∆ιαχώρισµα, η Βάση µε τις δύο Ποδιές και τους 
τροχούς CASTER και η Πλάτη. Τα παραπάνω µέρη του κελύφους θα είναι κατασκευασµένα  
από ινοσανίδα (M.D.F.) µε επένδυση οξιάς συνολικού πάχους 17mm, έκτος από τη πλάτη που  
θα είναι συνολικού πάχους 4mm. 
Τα µέρη του Συρταριού είναι: 
Το µέτωπο, τα πλαϊνά, η πλάτη, ο πυθµένας (πάτος) και οι οδηγοί. Τα παραπάνω µέρη του 
συρταριού θα είναι κατασκευασµένα από ινοσανίδα (M.D.F.) µε επένδυση οξιάς συνολικού 
πάχους 17mm, έκτος από τον πυθµένα (πάτο) που θα είναι συνολικού πάχους 4mm. 
Τα σόκορα σε όλα τα µέρη του επίπλου πρέπει να είναι στρογγυλεµένα. 

 
2.1.  Μέρη κελύφους 

Πλαϊνά  
Τα πλαϊνά θα φτάνουν 5-15mm περίπου πάνω από το έδαφος, ώστε να µην εµποδίζεται η 
κύλιση των τροχών CASTER. Στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών είναι τοποθετηµένοι µε 
ακρίβεια οι αρσενικοί οδηγοί των συρταριών από φουρνιστή οξιά (κολλητοί καρφωτοί) ή 
κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία (δείγµα), από ισχυρό πλαστικό ή αλουµίνιο ή µέταλλο (µε 
αντίστοιχες βίδες).  
Καπάκι  
Συνδέεται µε τα δύο Πλαϊνά και µε το ενδιάµεσο διαχώρισµα µε κόλλα και καβίλιες Φ8x35 σε 
κάθε επιφάνεια σύνδεσης.  
∆ιαχώρισµα  
Στις δύο επιφάνειες του ∆ιαχωρίσµατος τοποθετούνται µε ακρίβεια οι αρσενικοί οδηγοί των 
συρταριών (βλ. πλαϊνά)  
Το ∆ιαχώρισµα συνδέεται στις άκρες του (σόκορα) µε το καπάκι και τον πάτο της βάσης µε 
καβίλιες και ειδική κόλλα µη τοξική.  
Βάση  
Αποτελείται από τον πυθµένα “πάτος”, την εµπρός και την πίσω “ποδιά”, τους τάκους και τους 
τροχούς CASTER.  
Οι ποδιές κρύβουν από τη θέα τους τέσσερις τροχούς CASTER, οι οποίοι βιδώνονται επάνω 
στους τάκους στις τέσσερις γωνίες της κάτω επιφάνειας της Βάσης, µε τέσσερις φρεζάτες 
νοβοπανόβιδες κατάλληλων διαστάσεων ώστε να διαπερνούν τους τάκους και να εισέρχονται 
τουλάχιστον 10mm στη βάση. Οι τροχοί CASTER θα είναι ενδεικτικού µεγέθους 50-70mm 
συνολικού ύψους από τους τάκους έως το δάπεδο. Οι τάκοι είναι ορθογώνια τρίγωνα ισοσκελή 
ή τετράγωνα από οξιά ή κόντρα πλακέ κατάλληλων διαστάσεων και πάχους 15mm περίπου, 
ώστε να εφαρµόζουν µε κόλλα και καρφιά ή βίδες στις τέσσερις γωνίες της Βάσης και να 
ενισχύουν την κατασκευή.  
Οι τροχοί (CASTER) και οι τάκοι εγκρίνονται από την Υπηρεσία µετά από προσκόµιση 
δειγµάτων από τον ανάδοχο κατά τη φάση κατακύρωσης. 
Πλάτη 
Τοποθετείται περιµετρικά στα δύο πλαϊνά και στο καπάκι, σε ειδικά διαµορφωµένη γκινισιά και 
στερεώνεται µε κόλλα. Η σύνδεση της πλάτης µε τον πυθµένα και το διαχώρισµα γίνεται µε 
συρραπτικό µηχάνηµα µε καρφάκια τύπου Π ανά 50mm περίπου. 
Ποδιές  
Οι ποδιές (µία µπροστά και µία πίσω) θα φτάνουν 5-15mm περίπου πάνω από το έδαφος, ώστε 
να µην εµποδίζεται η κύλιση των τροχών CASTER. Η σύνδεσή τους µε τα αντίστοιχα µέρη του 
κελύφους θα γίνεται µε καβίλιες και κόλλα µη τοξική ή µε άλλον τρόπο που θα εξασφαλίζει την 
σταθερότητά τους. 
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2.2.  Μέρη συρταριών  

Σε  κάθε  περίπτωση  το καθαρό  βάθος  του συρταριού  µετρούµενο  ως  καθαρό  ύψος  των  
πλαϊνών του στο εσωτερικό των συρταριών, θα είναι τουλάχιστον 55mm.  
1. πυθµένας (πάτος) του συρταριού τοποθετείται κολλητά συρταρωτά χωρίς ανοχή 
συναρµογής σε κατάλληλες γκινισιές των τεσσάρων πλευρών. Τα συρτάρια στην όψη, στο 
κέντρο του µετώπου, έχουν διαµορφωµένες χειρολαβές (οπές) 80x17mm περίπου, για την 
έλξη τους. 
Οι οδηγοί των συρταριών αποτελούνται από ξύλινα πηχάκια άροζης φουρνιστής οξιάς διατοµής 
10mm(πλάτος)x14mm(ύψος) επιµελώς λειασµένα ή κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία 
(δείγµα), από ισχυρό πλαστικό ή αλουµίνιο ή µέταλλο.  
Τοποθετούνται κολλητά καρφωτά µε 5 ακέφαλα καρφιά των 20mm ανά οδηγό ή µε τις 
αντίστοιχες βίδες.  
Οι συνδέσεις στις γωνίες των συρταριών (µοντάρισµα) θα γίνουν µε µόρσα και κόλλα µη 
τοξική ή µε άλλο τρόπο σύνδεσης που θα εξασφαλίζει την απαραίτητη αντοχή και θα 
εγκρίνεται από την Υπηρεσία (δείγµα).  
Επίσης, κάθε συρτάρι στη δεξιά πλευρά του µετώπου φέρει διακριτικό σήµα, π.χ. αριθµούς 
από το 1-12 ή ζωάκια ή παιδικούς χαρακτήρες (12 διαφορετικά για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το 
συρτάρι του).  
Οι συνδέσεις των συρταριών, οι οδηγοί τους καθώς και τα διακριτικά σήµατα εγκρίνονται από 
την Υπηρεσία (δείγµα). 

 
Σηµείωση: Τα σόκορα όλων των επιφανειών στην όψη να είναι καµπυλωµένα. 

 
3. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΛΟΥ 

Το κέλυφος (κουτί) και όλα τα µέρη των συρταριών έκτος από την µετώπη (δηλαδή, πλαϊνά, 
πυθµένας και πλάτη), θα είναι λουστραρισµένα στο φυσικό χρώµα του ξύλου ως εξής: 
Γυαλοχαρτάρισµα – µια στρώση βερνίκι Σίλερ (προεργασία) – απαλό γυαλοχαρτάρισµα – µια 
στρώση βερνίκι γυαλιστερό ή σατινέ (τελείωµα).  
Μόνο η µετώπη του κάθε συρταριού (µπροστά και περιµετρικά τα σόκορα) θα είναι 
χρωµατιστή σε απαλές αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας (βλ. ενδεικτικά τη φωτογραφία της 
τεχνικής προδιαγραφής) µε την εξής διαδικασία:  
Γυαλοχαρτάρισµα – βαφή µε χρώµα σε διαφορετικές αποχρώσεις ανά σειρά συρταριών – µια 
στρώση βερνίκι Σίλερ – απαλό γυαλοχαρτάρισµα – µια στρώση βερνίκι γυαλιστερό ή σατινέ 
(τελείωµα).  
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  
Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται να είναι µη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον.  
Όλα τα σόκορα χρειάζονται ιδιαίτερη επεξεργασία µε γυαλοχαρτάρισµα, συµπληρωµατικό 
αστάρι και διπλό πέρασµα µε χρώµα (στα σόκορα της µετώπης), διότι είναι περισσότερο 
απορροφητικά και τραχιά σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέρη της ινοσανίδας (M.D.F.). 

 
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
4.1. Συσκευασία  

Οι ακµές θα προστατεύονται µε γωνίες συσκευασίας (foam πολυαιθυλενίου – εύκαµπτο και 
αφρώδες υλικό ή γωνία από πεπιεσµένο χαρτί πάχους τουλάχιστον 2,5mm), τύπου "L" 
τουλάχιστον 35mm x 35mm x όλο το µήκος των µεγάλων πλευρών. Στη συνέχεια το προϊόν 
θα περιτυλίγεται µε πλαστικό γκοφρέ (αεροπλάστ) και θα δένεται µε πλαστικές ταινίες, έτσι 
ώστε να προστατεύεται επαρκώς κατά τη µεταφορά της.  
Το είδος στο σύνολό του, θα είναι συσκευασµένο σε χαρτοκιβώτιο ισχυρής αντοχής, βάρους 
450gr/m2 κατ’ ελάχιστον και θα δένεται σφιχτά µε πλαστικά τσέρκια, σταυροειδώς.  
Για την εύκολη µεταφορά τους θα τοποθετούνται, σε αριθµό αναλόγως του µεγέθους και του 
βάρους τους, σε ξύλινες παλέτες, θα τυλίγονται µε σελοφαν ανά 6άδα ή 8άδα και αν απαιτείται 
θα δένονται επιπλέον, π.χ. µε πλαστικό τσέρκι. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΥ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 30195400-6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ  

Ο πίνακας για µαρκαδόρους θα είναι σε µορφή σάντουιτς και θα αποτελείται από την 
επιφάνεια γραφής, το υπόστρωµα και την οπίσθια πλευρά.  
Η επιφάνεια του πίνακα θα είναι µαγνητική. Θα έχει υψηλή αντοχή στα χηµικά προϊόντα, 
στην χάραξη από αιχµηρό αντικείµενο και θα είναι άκαυστη.  
Ολικές διαστάσεις πίνακα : 2300x1200mm (Ύψος: 1200mm) (ανοχή ±2%). 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
2.1. Επιφάνεια γραφής 

Η επιφάνεια γραφής (χρώµατος λευκού) θα είναι από µίγµα (enamel steel) κεραµικής 
πορσελάνης σε χαλυβδόφυλλο (πάχος χαλυβδόφυλλου: 0,4 mm κατ’ ελάχιστον). 
Αποκλείεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου υλικού πλην της πορσελάνης.  
Μετά το ψήσιµο σε θερµοκρασίες άνω των 800 °C και την σταθεροποίηση του µίγµατος, το 
συνολικό πάχος της πορσελάνης και του χαλυβδόφυλλου θα είναι 0,50mm περίπου.  
Το υπόστρωµα θα είναι από ενιαίο φύλλο ινοσανίδας µέσης πυκνότητας (MDF), πάχους 
8mm κατ’ ελάχιστον, κλάσης φορµαλδεΰδης Ε1.  
Η οπίσθια πλευρά του θα καλύπτεται από λαµαρίνα γαλβανιζέ ίδιου περίπου πάχους µε το 
χαλυβδόφυλλο της επιφάνειας γραφής (0,40mm).  
Η επιφάνεια γραφής (µίγµα κεραµικής πορσελάνης σε χαλυβδόφυλλο) και η οπίσθια πλευρά 
(γαλβανιζέ λαµαρίνα) θα είναι κολληµένες στο υλικό του υποστρώµατος από ινοσανίδα (MDF), µε 

ειδική κόλλα υψηλής αντοχής, ανθυγρή, άριστης ποιότητας, µε τη βοήθεια πρέσσας, ώστε να 
εξασφαλίζεται επιπεδότητα, αντοχή σε πίεση κατά την χρήση και αντοχή στην υγρασία. 

 
2.2. Κορνίζα  

Από κατάλληλο ανοδιωµένο προφίλ αλουµινίου σχήµατος Π εξωτερικών διαστάσεων  
15Χ12Χ15mm (όπου : 15mm η πρόσθια πλευρά, 12mm το πάχος της κορνίζας και 15mm η 
οπίσθια πλευρά). Μικρές αποκλίσεις στις διαστάσεις, επιπλέον των αιτουµένων και οι οποίες θα 
βελτιώνουν την όλη κατασκευή, θα γίνουν δεκτές µετά από έγκριση της υπηρεσίας (δείγµα).  
Η κορνίζα θα έχει κατάλληλη εσοχή που θα δέχεται «σφηνωτά» το σώµα του πίνακα, τον 
οποίο θα περιβάλλει περιφερειακά. 
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Στις γωνίες του πίνακα η συναρµολόγηση του προφίλ θα γίνει µε ειδικά παρεµβύσµατα από 
ανθεκτικό πλαστικό αντιστοίχων διαστάσεων και µορφής µε την κορνίζα.  
Η στερέωση της κορνίζας στο σώµα του πίνακα θα γίνεται µε ειδική σιλικόνη υψηλής αντοχής 
και µε πιρτσίνια ή φρεζάτες νοβοπανόβιδες ανά 50cm περίπου που θα τοποθετούνται σε µη 
εµφανείς θέσεις του πίνακα. 
Στο κάτω µέρος της κορνίζας του πίνακα θα υπάρχει ειδικά διαµορφωµένη εσοχή στο προφίλ του 

αλουµινίου για να δέχεται το αντίστοιχο στοιχείο της εταζέρας (δυνατότητα εξαγωγής της). 

Επιπλέον, επιθυµητή είναι η δυνατότητα για αναδίπλωση – περιστροφή κατά 90
ο
 της εταζέρας. 

 
2.3. Εταζέρα  

Θα υπάρχει πλαστική εταζέρα συνολικού µήκους τουλάχιστον 1000mm (µονοκόµµατη ή σε 
περισσότερα κοµµάτια ≥400mm το καθένα) και πλάτους 60mm – 100mm, για την εναπόθεση 
µαρκαδόρων και σπόγγου. Θα έχει ειδικά διαµορφωµένο στοιχείο το οποίο εισερχόµενο στην 
εσοχή του κάτω µέρους της κορνίζας θα εξασφαλίζει την σταθερότητά της εταζέρας, ενώ θα 
επιτρέπει και τυχόν αναδίπλωσή της.  
Η εταζέρα θα έχει καµπυλωµένες γωνίες προς αποφυγή τραυµατισµού. Στα δύο άκρα της 
εταζέρας τοποθετείται επιπλέον καλαίσθητο πλαστικό προστατευτικό επικάλυµµα.  
∆εκτή θα γίνεται και η εταζέρα από ανοδιωµένο αλουµίνιο µε απαραίτητα τα πλαστικά 
προστατευτικά επικαλύµµατα και τις καµπυλωµένες γωνίες, ώστε να µην προκαλεί κανενός 
είδος τραυµατισµού.  
Θα συσκευάζεται µαζί µε τα παρελκόµενα (χωριστά από τον πίνακα). 

 
4. ΣΤΗΡΙΞΗ  

(Τα παρακάτω θα τυπωθούν σε χαρτί Α4 ως οδηγίες για τον χρήστη και θα τοποθετηθούν 
µαζί µε τα παρελκόµενα σε κάθε πίνακα) 

 
Η στήριξη του πίνακα θα γίνεται ως εξής: 
Μέθοδος 1

η
: 

Επάνω πλευρά 
Με 2 οπές  εσωτερικά από την κορνίζα, στις γωνίες της επιφάνειας γραφής. 
Κάτω πλευρά 
Με 2 άγκιστρα, γαλβανιζέ πάχους 1,2mm (τύπου Ζ) στο κάτω µέρος του πίνακα. 

 
Μέθοδος 2

η
: 

Επάνω πλευρά 
Με 2 άγκιστρα, γαλβανιζέ πάχους 1,2mm (τύπου Ζ) στο πάνω µέρος του πίνακα. 
Κάτω πλευρά 
Με 2 άγκιστρα, γαλβανιζέ πάχους 1,2mm (τύπου Ζ) στο κάτω µέρος του πίνακα. 

 
Σε όλες τις στηρίξεις θα χρησιµοποιούνται  στριφώνια Μ6 µήκους 80mm.  
Η περιγραφείσα στήριξη δεν ισχύει για τοίχο από γυψοσανίδα ή πορώδη υλικά 
πλήρωσης (πχ Ytong). 

 
 

Οι διαστάσεις και το σχήµα των άγκιστρων θα είναι ως εξής: 

 
Επάνω πλευρά πίνακα  
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30mm  
 
 

20mm 12mm 
 
 
 
 

Κάτω πλευρά πίνακα  
 

20mm  
12mm  

 
30mm 

 
 
 
 

Η σωστή και ασφαλής στερέωση του πίνακα είναι ευθύνη του χρήστη. 

 

5. ΓΕΝΙΚΑ 
Η επιφάνεια γραφής να είναι κατασκευασµένη έτσι ώστε ο καθαρισµός της να είναι εύκολος. 
Επίσης, θα έχει υψηλή αντοχή σε γδαρσίµατα, καψίµατα και άλλες τυχόν καταπονήσεις (πλην 
βανδαλισµών) πάνω σ’ αυτή. 
Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται από: 
Ένα (1) ειδικό σπόγγο για το σβήσιµο µαρκαδόρου. 
Τέσσερις (4) µαρκαδόρους αλκοόλης µη τοξικούς: µπλε – κόκκινος – µαύρος – πράσινος. 
Πέντε (5) µαγνήτες διαµέτρου 30mm.  
Τα παραπάνω παρελκόµενα του πίνακα µαζί µε την εταζέρα και τα υλικά στήριξής του (2 ή 4 
άγκιστρα στήριξης, 4 στριφώνια Μ6 µε τα αντίστοιχα ούπα τους), θα είναι όλα µαζί σε 
ξεχωριστή συσκευασία.  
Σε κάθε συσκευασία πίνακα θα υπάρχει φυλλάδιο µε οδηγίες χρήσεως για: 
α) την στερέωση του πίνακα στον τοίχο, β) την ποιότητα των 
χρησιµοποιούµενων µαρκαδόρων  
γ) τον καθηµερινό και περιοδικό καθαρισµό των πινάκων (Πρέπει να αναφέρεται ότι σε 
περίπτωση γραφής µε ανεξίτηλο µαρκαδόρο θα πρέπει να καθαρίζεται µε τα ειδικά διαλυτικά 
όπως µε οινόπνευµα ή άλλο καθαριστικό υγρό. 

 
6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
6.1. Κάθε πίνακας θα συσκευάζεται σε χαρτόκουτο από χαρτόνι βάρους 430 gr/m2 κατ’ ελάχιστον, 

αποτελούµενο από δύο τεµάχια (καπάκια) κατάλληλα διαµορφωµένα ώστε το ένα να χωράει 
µέσα στο άλλο (συνεπώς θα πρέπει το δεύτερο να είναι 6 έως 8 mm µικρότερο ήτοι 2 φορές 
το πάχος του χαρτονιού και στις δύο διευθύνσεις). Οι τέσσερις (4) µικρές πλευρές (κάθετες 
στην µεγάλη επιφάνεια) του κάθε καπακιού θα είναι διαµορφωµένες και όπου απαιτείται (π.χ. 
στις γωνίες) θα συνδέονται µεταξύ τους µε ισχυρή σύνδεση από καρφίτσες συρραπτικού 
µηχανήµατος.  
Εσωτερικά, στην επιφάνεια γραφής και στην πίσω πλευρά του πίνακα, θα τοποθετηθούν 
τεµάχια φελιζόλ, πάχους 1cm κατ΄ ελάχιστον, τα οποία θα προστατεύουν τις δύο (2) πλευρές 
του πίνακα κατά την µεταφορά του. Το χαρτόκουτο θα δένεται σφιχτά µε τρία (3) πλαστικά 
τσέρκια κάθετα στην µεγάλη πλευρά. 

 
Σε κάθε περίπτωση οι µικρές πλευρές της συσκευασίας θα έχουν ασφάλεια ώστε να µην 
ανοίγουν από το βάρος του πίνακα κατά τη µεταφορά τους σε κατακόρυφη θέση (π.χ. 
ασφάλιση των µικρών πλευρών µε ταινία συσκευασίας πλάτους τουλάχιστον 5cm σε τρια 
σηµεία). 

 



31 

 

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ασφαλούς συσκευασίας, θα γίνεται αποδεκτός µετά από έγκριση 
της υπηρεσίας (δείγµα).  
Τα παρελκόµενα του πίνακα (σπόγγος, µαρκαδόροι, µαγνήτες), η εταζέρα και τα υλικά στήριξης του 

πίνακα, θα συσκευάζονται ξεχωριστά από αυτόν σε ειδική πλαστική συσκευασία.  
Οι πίνακες θα τοποθετούνται, σε αριθµό αναλόγως του µεγέθους και του βάρους τους, σε 
ξύλινες παλέτες, θα τυλίγονται µε σελοφάν (ή από πλαστικό γκοφρέ) και θα δένονται µε 
πλαστικό τσέρκι. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 30195920-7 

 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ 
Ο πίνακας θα είναι σε µορφή σάντουιτς και θα αποτελείται από την επιφάνεια γραφής, το 
υπόστρωµα και την οπίσθια πλευρά. 
Η επιφάνεια του πίνακα θα είναι κατάλληλη για γραφή µε µαρκαδόρο. Θα έχει υψηλή αντοχή 
στα χηµικά προϊόντα, στην χάραξη από αιχµηρό αντικείµενο και θα είναι άκαυστη. Θα 
χρησιµοποιείται στα Νηπιαγωγεία, σε συνδυασµό µε µαγνητικά γράµµατα και αριθµούς σαν 
βοηθητικό σύστηµα για εκµάθηση γραφής, ανάγνωσης και των τεσσάρων πράξεων στα 
µαθηµατικά. 
Ολικές διαστάσεις πίνακα : 1500x1200mm (Ύψος: 1200mm) (ανοχή ±2%). 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Επιφάνεια γραφής 
 Η επιφάνεια γραφής (χρώµατος λευκού) θα είναι από µίγµα (enamel steel) κεραµικής 
πορσελάνης σε χαλυβδόφυλλο (πάχος χαλυβδόφυλλου: 0,4 mm κατ’ ελάχιστον). 
Αποκλείεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου υλικού πλην της πορσελάνης. Θα είναι µατ, ώστε να 
είναι κατάλληλη και για προβολές. 
Μετά το ψήσιµο σε θερµοκρασίες άνω των 800 °C και την σταθεροποίηση του µίγµατος, το 
συνολικό πάχος της πορσελάνης και του χαλυβδόφυλλου θα είναι 0,50mm περίπου. 
 Το υπόστρωµα θα είναι από ενιαίο φύλλο µοριοσανίδας τύπου Ρ2 ή ινοσανίδας µέσης 
πυκνότητας (MDF), πάχους 8mm κατ’ ελάχιστον, κλάσης φορµαλδεΰδης Ε1. 
 Η οπίσθια πλευρά του θα καλύπτεται από λαµαρίνα γαλβανιζέ ίδιου περίπου πάχους µε το 
χαλυβδόφυλλο της επιφάνειας γραφής (0,40mm). 
Η επιφάνεια γραφής (µίγµα κεραµικής πορσελάνης σε χαλυβδόφυλλο) και η οπίσθια πλευρά 
(γαλβανιζέ λαµαρίνα) θα είναι κολληµένες στο υλικό του υποστρώµατος από ινοσανίδα (MDF), 
µε ειδική κόλλα υψηλής αντοχής, ανθυγρή, άριστης ποιότητας, µε τη βοήθεια πρέσσας, ώστε 
να εξασφαλίζεται επιπεδότητα, αντοχή σε πίεση κατά την χρήση και αντοχή στην υγρασία. 

 Κορνίζα 
Από κατάλληλο ανοδιωµένο προφίλ αλουµινίου σχήµατος Π εξωτερικών διαστάσεων 
15Χ12Χ15mm (όπου : 15mm η πρόσθια πλευρά, 12mm το πάχος της κορνίζας και 15mm η 
οπίσθια πλευρά). Μικρές αποκλίσεις στις διαστάσεις, επιπλέον των αιτουµένων και οι οποίες θα 
βελτιώνουν την όλη κατασκευή, θα γίνουν δεκτές µετά από έγκριση της υπηρεσίας (δείγµα). Η 
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κορνίζα θα έχει κατάλληλη εσοχή που θα δέχεται «σφηνωτά» το σώµα του πίνακα, τον οποίο θα 
περιβάλλει περιφερειακά. 
Στις γωνίες του πίνακα η συναρµολόγηση του προφίλ θα γίνει µε ειδικά παρεµβύσµατα από 
ανθεκτικό πλαστικό αντιστοίχων διαστάσεων και µορφής µε την κορνίζα. Οι ακµές των γωνιών 
θα είναι καµπύλες. 

Η στερέωση της κορνίζας στο σώµα του πίνακα θα γίνεται µε ειδική σιλικόνη υψηλής αντοχής 
και µε πιρτσίνια ή φρεζάτες νοβοπανόβιδες ανά 50cm περίπου που θα τοποθετούνται σε µη 
εµφανείς θέσεις του πίνακα. 
Στο κάτω µέρος της κορνίζας του πίνακα θα υπάρχει ειδικά διαµορφωµένη εσοχή στο προφίλ 
του αλουµινίου για να δέχεται το αντίστοιχο στοιχείο της εταζέρας (δυνατότητα εξαγωγής 
της). Επιπλέον, επιθυµητή είναι η δυνατότητα για αναδίπλωση – περιστροφή κατά 90ο της 
εταζέρας 

 Εταζέρα 
Θα υπάρχει πλαστική εταζέρα συνολικού µήκους τουλάχιστον 300mm και πλάτους 60mm – 
100mm, για την εναπόθεση µαρκαδόρων και σπόγγου. Θα έχει ειδικά διαµορφωµένο στοιχείο το 
οποίο εισερχόµενο στην εσοχή του κάτω µέρους της κορνίζας θα εξασφαλίζει την σταθερότητά 
της εταζέρας, ενώ θα επιτρέπει και τυχόν αναδίπλωσή της. 
Η εταζέρα θα έχει καµπυλωµένες γωνίες προς αποφυγή τραυµατισµού. Στα δύο άκρα της 
εταζέρας τοποθετείται επιπλέον καλαίσθητο πλαστικό προστατευτικό επικάλυµµα. 
∆εκτή θα γίνεται και η εταζέρα από ανοδιωµένο αλουµίνιο µε απαραίτητα τα πλαστικά 
προστατευτικά επικαλύµµατα και τις καµπυλωµένες γωνίες, ώστε να µην προκαλεί κανενός είδος 
τραυµατισµού. 
Θα συσκευάζεται µαζί µε τα παρελκόµενα (χωριστά από τον πίνακα). 

 
3. ΣΤΗΡΙΞΗ 

(Τα παρακάτω θα τυπωθούν σε χαρτί Α4 ως οδηγίες για τον χρήστη και θα τοποθετηθούν µαζί 
µε τα παρελκόµενα σε κάθε πίνακα) 

 
Η στήριξη του πίνακα θα γίνεται ως εξής: 
Μέθοδος 1η: 
 Επάνω πλευρά 
Με 2 οπές εσωτερικά από την κορνίζα, στις γωνίες της επιφάνειας γραφής. 
 Κάτω πλευρά 
Με 2 άγκιστρα, γαλβανιζέ πάχους 1,2mm (τύπου Ζ ή ) στο κάτω µέρος του πίνακα. 

 
Μέθοδος 2η: 
 Επάνω πλευρά 
Με 2 άγκιστρα, γαλβανιζέ πάχους 1,2mm (τύπου Ζ) στο πάνω µέρος του πίνακα. 
 Κάτω πλευρά 
Με 2 άγκιστρα, γαλβανιζέ πάχους 1,2mm (τύπου Ζ ή ) στο κάτω µέρος του πίνακα. 

 
Σε όλες τις στηρίξεις θα χρησιµοποιούνται στριφώνια Μ6 µήκους 80mm. 
Η περιγραφείσα στήριξη δεν ισχύει για τοίχο από γυψοσανίδα ή πορώδη υλικά 
πλήρωσης (πχ Ytong). 
Οι διαστάσεις και το σχήµα των άγκιστρων θα είναι ως εξής: 

 Επάνω πλευρά πίνακα 
 
 
 

20mm 

 
30mm 

12mm 

 

 Κάτω πλευρά πίνακα 

20mm 
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 Η σωστή και ασφαλής στερέωση του πίνακα είναι ευθύνη του χρήστη. 
 
 

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ασφαλούς στήριξης του πίνακα, µπορεί να γίνει 
αποδεκτός εγγράφως µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 
της υπηρεσίας. 

 
4. ΓΕΝΙΚΑ 

Η επιφάνεια γραφής να είναι κατασκευασµένη έτσι ώστε ο καθαρισµός της να είναι 
εύκολος. Επίσης, θα έχει υψηλή αντοχή σε γδαρσίµατα, καψίµατα και άλλες τυχόν 
καταπονήσεις (πλην βανδαλισµών) πάνω σ’ αυτή. 
Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται από: 
Ένα (1) ειδικό σπόγγο για το σβήσιµο µαρκαδόρου. 
Τέσσερις (4) µαρκαδόρους αλκοόλης µη τοξικούς: µπλε – κόκκινος – µαύρος – 
πράσινος. Πέντε (5) µαγνήτες διαµέτρου 30mm. 
Τα παραπάνω παρελκόµενα του πίνακα µαζί µε την εταζέρα και τα υλικά στήριξής του 
(2 ή 4 άγκιστρα στήριξης, 4 στριφώνια Μ6 µε τα αντίστοιχα ούπα τους), θα είναι 
όλα µαζί σε ξεχωριστή συσκευασία. 
Σε κάθε συσκευασία πίνακα θα υπάρχει φυλλάδιο µε οδηγίες χρήσεως 
για: α) την στερέωση του πίνακα στον τοίχο, 
β) την ποιότητα των χρησιµοποιούµενων µαρκαδόρων 
γ) τον καθηµερινό και περιοδικό καθαρισµό των πινάκων (Πρέπει να αναφέρεται 
ότι σε περίπτωση γραφής µε ανεξίτηλο µαρκαδόρο θα πρέπει να καθαρίζεται µε τα 
ειδικά διαλυτικά όπως µε οινόπνευµα ή άλλο καθαριστικό υγρό. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται ανεπιφύλακτα για δύο (2) έτη την στερεότητα και λειτουργικότητα 
της κατασκευής και για πέντε (5) έτη την σωστή λειτουργιά της επιφάνειας γραφής, 
από την οριστική παράδοσή του. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαθιστά τα είδη που εµφανίζουν βλάβες, 
φθορές, κακοτεχνίες ή κρυµµένα ελαττώµατα εντός του χρόνου της εγγύησης 
ανεξάρτητα αν αυτά έχουν παραληφθεί από επιτροπή παραλαβής, και δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα των χρηστών. 

 
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 Κάθε πίνακας θα συσκευάζεται σε χαρτόκουτο από χαρτόνι βάρους 430 gr/m2 κατ’ ελάχιστον, 

αποτελούµενο από δύο τεµάχια (καπάκια) κατάλληλα διαµορφωµένα ώστε το ένα να χωράει µέσα 
στο άλλο (συνεπώς θα πρέπει το δεύτερο να είναι 6 έως 8 mm µικρότερο ήτοι 2 φορές το πάχος του 
χαρτονιού και στις δύο διευθύνσεις). Οι τέσσερις (4) µικρές πλευρές (κάθετες στην µεγάλη 
επιφάνεια) του κάθε καπακιού θα είναι διαµορφωµένες και όπου απαιτείται (π.χ. στις γωνίες) θα 
συνδέονται µεταξύ τους µε ισχυρή σύνδεση από καρφίτσες συρραπτικού µηχανήµατος. 

Εσωτερικά, στην επιφάνεια γραφής και στην πίσω πλευρά του πίνακα, θα τοποθετηθούν 
τεµάχια φελιζόλ, πάχους 1cm κατ΄ ελάχιστον, τα οποία θα προστατεύουν τις δύο (2) 
πλευρές του πίνακα κατά την µεταφορά του. Το χαρτόκουτο θα δένεται σφιχτά µε τρία (3) 
πλαστικά τσέρκια κάθετα στην µεγάλη πλευρά. 

Σε κάθε περίπτωση οι µικρές πλευρές της συσκευασίας θα έχουν ασφάλεια ώστε να 
µην ανοίγουν από το βάρος του πίνακα κατά τη µεταφορά τους σε κατακόρυφη 
θέση (π.χ. ασφάλιση των µικρών πλευρών µε ταινία συσκευασίας πλάτους 
τουλάχιστον 5cm σε τρια σηµεία). 

 Εναλλακτικά, ο πίνακας θα συσκευάζεται από ισχυρό νάιλον µε περιµετρική 
θερµοκόλληση. Περιµετρικά θα υπάρχουν φελιζόλ σχήµατος Π και στις γωνίες ενίσχυση. 
Στις εµπρός και πίσω επιφάνειες του πίνακα (κεντρικά στο 30% τουλάχιστον των 
επιφανειών), θα τοποθετηθούν τεµάχια φελιζόλ, πάχους 1cm κατ΄ελάχιστον, τα 
οποία θα τον προστατεύουν κατά την µεταφορά του. 

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ασφαλούς συσκευασίας, θα γίνεται αποδεκτός µετά από 
έγκριση 
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 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και της υπηρεσίας (δείγµα). 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ KAI ΑΡΙΘΜΟΙ (ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ) ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 39162110-9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ  

Τα γράµµατα και οι αριθµοί θα είναι τυπωµένα µε µεταξοτυπία πάνω σε πλαστικά πλακίδια ή µε 
επικόλληση πολύ λεπτού και ισχυρού πλαστικού φιλµ που θα περιέχει τα γράµµατα και τους 
αριθµούς. Στην δεύτερη περίπτωση το πλαστικό φιλµ πρέπει να φωλιάζει στην επιφάνεια των 
µαγνητικών πλακών, δηλ. οι ακµές του φιλµ να µην φαίνονται. Και στις δύο περιπτώσεις η 
µελάνη θα είναι ανεξίτηλη και µη τοξική. Γράµµατα και αριθµοί τυπωµένα σε χαρτί και 
κολληµένα στις µαγνητικές πλάκες δεν θα γίνονται δεκτά, επίσης θα απορρίπτεται σετ που έχει 
πλάκες µε κακέκτυπα σύµβολα.  
Τα πλακίδια θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό σχήµατος ορθογωνίου παραλληλογράµµου ή 

τετραγώνου, ελαχίστου εµβαδού 15cm
2
 και µεγίστου 50cm

2
. Το εµβαδόν των πλακιδίων θα 

είναι ανάλογο µε το ύψος των γραµµάτων και αριθµών που θα πρέπει να κυµαίνεται από 30 
έως 40mm. Το πάχος τους µπορεί να κυµαίνεται από 2-5mm. Στο πίσω µέρος των πλακιδίων 
θα είναι στερεωµένος ένας ή περισσότεροι µαγνήτες. Η στερέωση των µαγνητών στις πλάκες 
θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και µέσα σε κατάλληλες φωλιές. Οι µαγνήτες θα είναι 
κατασκευασµένοι από κράµα ισχυρής µαγνήτισης που θα επιτρέπει την απόλυτα σταθερή 
και µε ασφάλεια συγκράτηση των πλακιδίων στον µαγνητικό πίνακα είτε µεµονωµένα είτε 
συνδεδεµένα µεταξύ τους εν σειρά. Το φόντο των γραµµάτων και αριθµών πρέπει να είναι 
τέτοιο ώστε τα γράµµατα και οι αριθµοί να διακρίνονται από απόσταση και να διεγείρουν την 
προσοχή των µαθητών.  
Τα πλακίδια των γραµµάτων πρέπει να έχουν δυνατότητα να συνδυάζονται µεταξύ τους και 
εκτός µαγνητικού πίνακα για σχηµατισµό συλλαβών και λέξεων, εποµένως πρέπει να έχουν 
εύχρηστο σύστηµα σύνδεσης - αποσύνδεσης. 

 
5. ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Γράµµατα α) Μικρά: 
� Φωνήεντα :    7x15 σειρ. = 105 (13 σειρ. µαύρα + 2σειρ.κόκκινα) 
� Σύµφωνα  :  17x10 σειρ. = 170 ( 8 σειρ. µαύρα + 2σειρ.κόκκινα) 
� Τελικό ’’ς’’ :1x10 σειρ. =  10  ( 8 µαύρα + 2 κόκκινα) 
Σηµείωση: Από τις 13 σειρές πεζών µαύρων φωνηέντων οι 3 να είναι µε τόνους. 
β) Κεφαλαία: 24x5 σειρές = 120 (4 σειρές µαύρα + 1 κόκκινα) 

Τα κεφαλαία γράµµατα θα πρέπει να είναι µεγαλύτερα από τα πεζά.  
γ) Γράµµατα µε διαλυτικά και τόνους: 2 σειρές από ϊ – ΐ – ϋ – ΰ – , – . – ; – 

!, δηλ. 8x2 = 16 τεµάχια 
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Αριθµοί  
5 σειρές αριθµών από 0-9, δηλ. 5x10 = 50 τεµάχια. 
Επίσης 5 σειρές σηµείων 4 πράξεων και ίσον  +,  -,  x,  :,  =,  ήτοι 25. 
Συνολικός αριθµός πλακιδίων 496 τεµάχια. 
Τα πλακίδια θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε πλαστικές θήκες κατά οµάδες,  
δηλ. θήκες για: σύµφωνα µαύρα, σύµφωνα κόκκινα, φωνήεντα µαύρα, φωνήεντα κόκκινα, 

κεφαλαία µαύρα, κεφαλαία κόκκινα, γράµµατα µε διαλυτικά, τόνους και 
σηµεία στίξεως, αριθµούς  

Σηµειώσεις: α) Κάθε γράµµα και αριθµός θα έχει την δική του θήκη και όλη η 
κατασκευή θα είναι εποπτική και λειτουργική  

β) Ο µειοδότης υποχρεούται µαζί µε κάθε σετ να παραδώσει και 
κατατοπιστικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και λειτουργίας του 
συστήµατος, σχετικά µε την αναλυτικο-συνθετική µέθοδο πρώτης 
ανάγνωσης που περιέχεται στα σχολικά βιβλία 

 
2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
3.1. Τα γράµµατα και οι αριθµοί θα τοποθετούνται, ανά οµάδα, σε ειδικές διαµορφωµένες θήκες 

από κατάλληλο πλαστικό (χρώµα RAL 1016), πάχους 0,8 mm κατ’ ελάχιστον.  
Οι θήκες αυτές θα τοποθετηθούν σε κιβώτιο από ξύλο οξιάς, ισχυρής κατασκευής, 
αναλόγων διαστάσεων και πάχους πλαϊνών 10 mm. Ο πυθµένας θα είναι από κόντρα πλακέ 
οκουµέ πάχους 6 mm, σε γκινισιές. Το καπάκι από κόντρα πλακέ οκουµέ πάχους 6 mm θα 
είναι συρταρωτό, µε ξύλινη λαβή από πηχάκι φουρνιστής οξιάς. Το ξύλινο πηχάκι θα είναι 
κολλητό σε όλο το ελεύθερο µέρος της µικρής πλευράς του καπακιού, ώστε να έχει πλήρη 
εφαρµογή κατά το κλείσιµό του. Το δέσιµο του ξύλινου κιβωτίου θα είναι µε µόρσα ή 
«χελιδονοουρά». Το κιβώτιο θα έχει υποστεί κατάλληλη προεργασία και θα βαφεί µε δύο 
χέρια βερνίκι νερού µη τοξικό (χρώµα RAL 6018). Για την προστασία των γραµµάτων και 
αριθµών, στο πάνω µέρος των πλαστικών θα τοποθετηθεί τεµάχιο φελιζόλ, πάχους 10 mm 
περίπου και αντίστοιχων λοιπών διαστάσεων µε το κουτί. Το καπάκι µπορεί να συνδεθεί µε 
το ένα πλαϊνό του κιβωτίου µε κατάλληλους µεντεσέδες που θα βοηθούν στο άνοιγµα και 
το κλείσιµο του και θα ασφαλίζει µε κατάλληλο κούµπωµα στο άλλο πλαϊνό.  
Εναλλακτικά, οι θήκες µε τα πλακίδια, µπορούν να τοποθετηθούν και σε κασετίνα ή βαλίτσα 
(π.χ. από πλαστικό ή αλουµίνιο ή δέρµα). Σε περίπτωση που η βαλίτσα έχει κατάλληλα 
χωρίσµατα για την τοποθέτηση και ταξινόµηση των πλακιδίων, τότε η ύπαρξη θηκών δεν 
είναι απαραίτητη. 

 
 
ΦΑΞ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

 
      Πολυµηχάνηµα inkjet 4-σε-1 µικρού µεγέθους. Με συνδέσεις Με USB/Wifi Direct/WiFi και 
εκτύπωση διπλής όψης. Χαρακτηριστικά µηχανήµατος: 
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DVD 
Μηχάνηµα ανάγνωσης δίσκων DVD και άλλων µορφών που να φέρει και θύρα ανάγνωσης µέσω 
USB. 
 
 
ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ 
 

Να είναι από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς , λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του 

ξύλου µε χρωµατιστή διακόσµηση. Στην πλάτη να φέρει ραφάκια για την τοποθέτηση 

εµπορευµάτων. Η πλάτη του να  είναι επενδυµένη µε φορµάικα σε διάφορα χρώµατα. Στο 

µπροστινό µέρος θα φέρει πάγκο συναλλαγής. Ο πάγκος στο κάτω µέρος έχει ράφια κεκλιµένα για 

την τοποθέτηση καφασιών. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα 

χρώµατα και τα βερνίκια να είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές 

∆ιαστάσεις: 100Χ106Χ140 εκ. ύψος. Πιστοποιηµένο κατά EN 71-1:2014 και 71-2:2011+A1:2014 
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Κασετίνα µε πλαστικές χάντρες (να περιλαµβάνεται και κορδόνι) 
 
 
 

 
 
 
 
Κασετίνα συναρµολογούµενη Ελληνική σηµαία 
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Σύνθετες παιδαγωγικές συσκευές 
 

 
 
Αυτοκίνητα µε παρελκόµενα 
 

 
 
Ξύλινο παιδαγωγικό υλικό 
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Κασετίνα διαφόρων σχηµάτων 
 
 

 
 
 
Σύνθεση πόλης (ξύλινο οικοδοµικό υλικό) 
 

 
 
Παιχνίδι συσχετισµού εξέλιξης 
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Παιχνίδι µαθηµατικής σκέψης 
 

 
 
 
Αριθµητήριο σκάλας 
 

 
 
 
Κουκλοθέατρο µε κούκλες (σετ) 
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Μουσικά όργανα (σειρά) 
 

 
 
Κατασκευές (ξύλινο παιδαγωγικό υλικό) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κλάσµατα σχηµάτων (κύκλος- φρούτα) 
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Τα παραπάνω παιχνίδια είναι από τον προτεινόµενο εξοπλισµό Προσχολικής Αγωγής 
ΚΤΥΠ: 
 
https://www.ktyp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=127&lang=el 
 
Σε περίπτωση που κάποια δεν µπορούν να εξευρεθούν µπορεί να προταθεί εναλλακτικό παιχνίδι για 
την Προσχολική Εκπαίδευση που να ανήκει στην ίδια κατηγορία Παιδαγωγικού Παιχνιδιού. 
Όλα τα παιχνίδια πρέπει να φέρουν σήµανση CE και να αφορούν στην ηλικία Προσχολικής 
Εκπαίδευσης. 
 
Ψυγείο ∆ίπορτο 
Τύπος συσκευής: Ψυγείο ∆ίπορτο 
Ενεργειακή κλάση: Α++ 
Χωρητικότητα συντήρησης: περίπου 166 lt 
Χωρητικότητα κατάψυξης: περίπου 41 lt 
∆ιαστάσεις (Π/Υ/Β): 55 cm x 143 cm x 55 cm 
Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος): 40dB 
 
Φούρνος Μικροκυµάτων µε γκριλ 
Τύπος συσκευής: Φούρνος µικροκυµάτων 
Χωρητικότητα: κατ’ ελάχιστον 20 l 
Μέγιστη ισχύς: 700 W 
Γκριλ: Ναι 
Λειτουργία ξεπαγώµατος: Ναι 
 
Τα σχέδια που επισυνάπτονται αποτελούν ιδιοκτησία της ΚΤΥΠ, η οποία και τα 
συνέταξε. 
 
 
     Η συντάξασα  
 
    Ειρήνη Ταµπάκη 
    Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

«Προµήθεια απαιτούµενου εξοπλισµού λειτουργικότητας για 5 αίθουσες διδασκαλίας δίχρονης 

προσχολικής αγωγής»  
 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα του έργου της ΣΑΕ047 µε κωδικό
2020ΣΕ04700023 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», µε φορέα χρηµατοδότησης το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Π∆Ε 2020, ΣΑΕ 047 (κωδικός Έργου 2020ΣΕ04700023) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    

 Αίθουσες τεµάχιο/αίθουσα 
συνολικά 
τεµάχια 

Εξοπλιστικά Είδη       

Έδρα Νηπιαγωγείου & τροχήλατη συρταριέρα 5 1 5 
Κάθισµα Κοινό ταπετσαρίας 5 1 5 
Τραπέζι Ξύλινο για 4 καρεκλάκια  5 6 30 
Καρεκλάκι ξύλινο Νηπιαγωγείου 5 24 120 
Βιβλιοθήκη Ξύλινη Σταθερή 5 2 10 
Χαρτοθήκη ξύλινη 12 συρταριών 5 1 5 
Παγκάκι Ξύλινο νηπιαγωγείου 4 θέσεων 5 1 5 
Μπακάλικο 5 1 5 

        

Εποπτικά Είδη       

Φαξ- Φωτοτυπικό 5 1 5 
DVD 5 1 5 

        

Παιδαγωγικά Παιχνίδια       

Κασετίνα µε πλαστικές χάντρες 5 1 5 
Κασετίνα συναρµολογούµενη Ελληνική σηµαία 5 1 5 
Σύνθετες παιδαγωγικές συσκευές 5 1 5 
Αυτοκίνητα µε παρελκόµενα 5 1 5 
Ξύλινο παιδαγωγικό υλικό 5 1 5 
Κασετίνα διαφόρων σχηµάτων 5 1 5 
Σύνθεση πόλης (ξύλινο οικοδοµικό υλικό) 5 1 5 
Παιχνίδι συσχετισµού εξέλιξης 5 1 5 
Παιχνίδι µαθηµατικής σκέψης 5 1 5 
Αριθµητήριο σκάλας 5 1 5 
Κουκλοθέατρο µε κούκλες (σετ) 5 1 5 
Μουσικά όργανα (σειρά) 5 1 5 
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Πίνακας Μαρκαδόρου 5 1 5 
Μαγνητικοί Πίνακες 5 1 5 
Γράµµατα και αριθµοί 5 1 5 
Κατασκευές (ξύλινο παιδαγωγικό υλικό) 5 1 5 
Κλάσµατα σχηµάτων (κύκλος- φρούτα) 5 1 5 

 
Ηλεκτρικές Συσκευές    
Φουρνάκι µε γκριλ (µικροκυµάτων) 5 1 5 
Ψυγείο 5 1 5 

 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α 

ΕΙ∆ΟΣ  ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
        (€) 
        

∆ΑΠΑΝΗ 
        
      (€) 

1. 

Προµήθεια απαιτούµενου 
εξοπλισµού λειτουργικότητας για 5 
αίθουσες διδασκαλίας δίχρονης 
προσχολικής αγωγής (µε ότι 

περιγράφεται στην Τεχνική Μελέτη 
και στην λίστα ανάλυσης εξοπλισµού) 

Κατ’ αποκοπήν 1 35.000 35.000 

 ΣΥΝΟΛΟ    35.000,00 
 ΦΠΑ 24%    8.400,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ME ΦΠΑ 24%    43.400,00 

 
 
 
             ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  26-05-2020                                 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   26-05-2020 
                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                 Η   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                                   Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ.                                   ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ 
                ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                              ΠΟΛΙΤ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν: 

• Την εισήγηση του Τµήµατος  Λογιστηρίου  
• Την επισυναπτόµενη µελέτη-τεχνικές προδιαγραφές 
• Την σχετική νοµοθεσία 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη µελέτη – τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια απαιτούµενου εξοπλισµού 
λειτουργικότητας για 5 αίθουσες διδασκαλίας δίχρονης προσχολικής αγωγής και η  εν λόγω 
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα του έργου της ΣΑΕ047 µε κωδικό 
2020ΣΕ04700023 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», µε 
φορέα χρηµατοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                             4. Σταµέλος Ηλίας (αναπλ.) 
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                             6.Παραγυιού Άννα        
 
           
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       09/06/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
 
 


